Registre d'activitats de tractament: Videovigilància

Informació de l’activitat de tractament de dades de
videovigilància

1. Denominació
Tractament de dades de videovigilància

2. Entitat responsable del tractament
Agència Tributària de Catalunya (ATC)
Pg. de la Zona Franca, 46. 08038 Barcelona
Tel. 93 551 50 00
A/e consultes@atc.cat

3. Delegat de protecció de dades
El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental
a la protecció de dades personals a l’ATC i de supervisar el compliment de la normativa
reguladora.
Dades de contacte:
Àrea d’Inspecció de Serveis
Pg. de la Zona Franca, 46. 08038 Barcelona
Tel. 93 551 50 00
A/e dpd@atc.cat

4. Antecedents
L’antecedent és els fitxers de videovigilància regulat a l’ordre ECF/561/2010 del
4/11/2010 (DOGC 5770). [Ordre pendent de derogació]
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5. Finalitats del tractament
Control de les persones que accedeixen físicament a l'interior i a cadascuna de les
plantes dels edificis de l'Agència Tributària de Catalunya (serveis centrals i les seves
delegacions territorials).
Es visualitzen, capten, graven, conserven i emmagatzemen imatges, en temps real,
mitjançant sistemes de seguretat, per tal de poder analitzar-les i investigar-les, en cas de
ser necessari.

6. Legitimació de les operacions
S’estableixen les mesures de seguretat i autoprotecció que complementen les que ja
existeixen a l’Agencia Tributària de Catalunya i que recomanen els Mossos d’Esquadra
mitjançant els seus informes tècnics

7. Persones o col·lectius obligats a subministrar dades
Tots aquells que accedeixen o han accedit a les instal·lacions de l’Agència Tributaria de
Catalunya.

8. Dades tractades
Les dades que entren al sistema s'han de classificar per tipus d’imatge, data i hora per tal
de poder identificar la seva utilitat pel tractament.

9. Fonts de les quals s’obtenen les dades
Les dades s'obtenen de la persona interessada que és gravada pel sistema de
videovigilància.

10.

Cessions previstes

L’Agència Tributària de Catalunya no cedirà les dades a cap altra entitat o institució,
nacional o internacional, excepte els caos en que sigui obligatori per llei.
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11.

Presa de decisions automatitzades

No es prenen decisions basades únicament en el tractament automatitzat que afectin els
interessats.

12.

Encarregats del tractament

Proveïdors externs
L’ATC contracta proveïdors externs que duen a terme tasques informàtiques o altres
serveis (tramesa de comunicacions, transport i emmagatzematge d’informació, etc.) per
compte de l’ATC.
Tots aquest proveïdors han signat els corresponents acords i compromisos de
confidencialitat segons els quals s’obliguen a tractar les dades d’acord amb les
instruccions de l’ATC, a mantenir la confidencialitat d’aquestes dades i el secret de la
informació a la qual hagin accedit.
Relació d’encarregats del tractament:
•

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (CTTI): Com a proveïdor corporatiu de solucions TIC de la Generalitat
de Catalunya, és l’encarregat del tractament per a totes les finalitats del
Tractament de videovigilància.
Per dur a terme aquestes tasques, el CTTI podrà subcontractar determinats
serveis a altres proveïdors.

13.

Termini de conservació de les dades

Les dades es conserven el temps necessari per assolir la seva finalitat, amb un màxim de
sis mesos.

14.

Transferències internacionals previstes

No està prevista cap transferència internacional de dades per a aquest tractament.
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15. Resum de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
L'Agència Tributària de Catalunya, d'acord amb la seva Política de seguretat, garanteix la
seguretat de la informació i de les dades de caràcter personal en relació a:
•
•
•
•

16.

Confidencialitat: només les persones autoritzades tenen accés a la informació
sensible i/o privada.
Integritat: la informació i els mètodes amb què es processa són exactes i
complerts.
Disponibilitat i accés: els usuaris autoritzats poden accedir a la informació
sempre que ho necessiten.
Autenticitat i no-refutació: hi ha garantia de la identitat dels usuaris o dels
processos que tracten la informació i de l’autoria de les actuacions realitzades.

•

Auditabilitat / traçabilitat: garantia que qualsevol acció o transacció pugui ser
relacionada unívocament, assegurant el compliment de controls clau establerts en
les corresponents normatives.

•

Compliment legal: la informació de caràcter personal o emparada en alguna
legislació vigent es protegeix adientment.

Drets dels interessats

Les persones afectades podran sol·licitar exercir els seus drets d’accés, rectificació, oblit,
limitació, portabilitat i oposició, a la següent adreça:
Agència Tributària de Catalunya
Àrea d’Inspecció de Serveis
Edifici T, Passeig de la Zona Franca, 46, 08038 Barcelona
Adreça electrònica: inspeccio.serveis@atc.cat
A l’adreça https://atc.gencat.cat/proteccio-dades trobareu els formularis i el procediment
de sol·licitud

17.

Presentació de reclamacions

Les persones interessades poden presentar un reclamació davant de l’autoritat de
control:
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Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 00
Fax. 93 552 78 30
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat
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