Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

Compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
Versió vigent a partir de: 07 de gener de 2021

1. Registre d’Activitats de Tractament de responsabilitat pròpia
1.1 Responsable
Col·legi d’Infermeres i infermers de Barcelona
Carrer Pujades 350, 08019 Barcelona, +34 932 128 108,
info@coib.cat, www.coib.cat
Jordi Verdaguer López
dpd@coib.cat

Nom responsable
Dades de contacte
Delegat de Protecció de Dades (DPD)
Dades contacte del DPD
1.2 Llistat de tractaments en qualitat de responsable
TRACTAMENTS
Administración
Assessoria eutanàsia
Atenció als drets RGPD
Banc d’Imatges Infermer
Beques estudiants

ALTA AL REGISTRE
28/07/2004
03/05/2022
20/01/2021
20/02/2018
03/11/2021

MODIFICACIONS
-
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Borsa de Treball
Ciutadans
Clients
Col·legiats
COVID Persistent
Enviaments professionals
Expedients de Deontologia professional,
reclamacions,
denúncies
i
queixes,
infraccions i sancions
Infermeres objectores al RDL 16/2012
Infermeres objectores a l’eutanàsia
Inscripció no col·legiats
Pèrits
Personal
Prescripció infermera
Preservem la Memòria
Programa Ajuda
Programa CAPRI
Protocol assetjament
Punt de vacunació
Recerca
SBDI
Societats Professionals inscrites al COIB
Transferència de coneixement
Voluntaris

02/02/2021
19/02/2014
24/09/2015
28/07/2004
20/09/2021
12/04/2019
27/03/2015

-

19/12/2012
22/04/2022
19/12/2012
20/01/2021
28/07/2004
01/01/2021
18/10/2021
22/10/2014
10/11/2014
23/02/2021
12/01/2022
16/06/2021
02/02/2021
16/02/2015
08/10/2021
28/02/2013

-

-

-
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1.3 Tractaments de responsabilitat pròpia
Administración
Realització dels processos habituals de la gestió administrativa, la
comptabilitat, compres, presentació d’impostos, pagaments i
cobraments, i les declaracions informatives als òrgans públics
competents.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats, no col·legiats, clients, proveïdors,
col·laboradors, personal.
Categories de dades personals
Dades identificatives, econòmiques, financeres i d’assegurances.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, excepte òrgans
de l’administració pública, administració tributària, forces i cossos de
seguretat, Bancs i Caixes i organitzacions o persones directament
relacionades amb el responsable, d’acord amb la legislació vigent.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en concret,
dades
mentre perduri la relació contractual i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Finalitat del tractament
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RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals.
Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries.
Àrea de Comptabilitat.

Unitat i persona responsable

Assessoria eutanàsia
Finalitat del tractament
Assessorament a les col·legiades i col·legiats sobre eutanàsia
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats.
Categories de dades personals
Identificatives, categories especials de dades personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a i 9.2.) L’interessat va donar el consentiment per al
tractament de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Unitat i persona responsable
Subcomissió eutanàsia
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Atenció als drets RGPD
Gestió de la tutela dels drets dels afectats amb compliment estricte de
les obligacions establertes al RGPD.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats, no col·legiats, clients, proveïdors,
col·laboradors, personal, ciutadans, estudiants, càrrecs d’entitats,
professionals sanitaris, usuaris del sistema de salut, representants
legals i socis de les societat professionals, infants, pares i tutors.
Categories de dades personals
Dades identificatives.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament i la
dades
prescripció de les responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Unitat i persona responsable
Àrea de d’administració, gestió i serveis.
Finalitat del tractament

Finalitat del tractament

Categories d’interessats

Banc d’Imatges Infermer
Creació d’un “Banc d’Imatges Infermeres” amb material gràfic de
difusió de les activitats pròpies de les infermeres i els infermers, per a
ser utilitzades, tractades i cedides per promoure i difondre la imatge
infermera de manera realista, dins els diferents àmbits d’exercici i de
treball.
Infermeres i infermers, usuaris i altres professionals sanitaris.
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Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions

Dades identificatives.
Ens col·laboradors i institucions públiques o privades relacionats o
interessats amb la tasca de promoure i difondre la imatge infermera
dins els diferents àmbits d’exercici i de treball. Les imatges es podran
fer servir lliurement, d’acord amb les finalitats del BII, sempre i quan
no es modifiquin i es citi la font com el Col·legi d’Infermeres i Infermers
de Barcelona. Es podran fer servir en qualsevol canal i/o mitjà de
comunicació social o corporatiu o material de difusió.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
Àrea de Comunicació.
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Beques Estudiants
Gestió i tramitació d’ajuts econòmics destinats a estudiants que
estiguin matriculats en el 2n curs del grau d’Infermeria de les
universitats ubicades a la demarcació de la província de Barcelona.
Categories d’interessats
Estudiants de 2n curs del Grau d’infermeria.
Categories de dades personals
Identificatives, acadèmiques i professionals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
Àrea d’atenció Col·legial
Finalitat del tractament

Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers

Borsa de Treball
Donar suport i eines per a facilitar i garantir la inserció laboral o la
recerca de feina a les col·legiades.
Col·legiades, empreses.
Dades identificatives, característiques personals, acadèmiques i
professionals, ocupació.
Empreses que hagin publicat ofertes de treball.
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Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
Àrea de d’administració, gestió i serveis.
Ciutadans
Atenció als ciutadans, gestió dels contactes, queixes, reclamacions o
denúncies dels ciutadans vers el COIB o alguna de les seves
col·legiades.
Categories d’interessats
Ciutadans, col·legiades i col·legiats.
Categories de dades personals
Dades identificatives.
Categories de destinataris cessions
No estan previstes comunicacions de dades.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament i la
dades
prescripció de les responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Finalitat del tractament
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Legitimació

RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Àrea d’Atenció Col·legial.

Unitat i persona responsable

Clients
Gestió dels clients i dels proveïdors. Per tant inclou la gestió
comptable, fiscal i administrativa. Així, les dades són manipulades
únicament en els processos administratius de comptabilitat, compres
i presentació d’impostos i declaracions informatives als òrgans públics
competents, i en la gestió i assessorament dels clients de la Gestoria.
Categories d’interessats
Clients i proveïdors.
Categories de dades personals
Dades identificatives, econòmiques, financeres i d’assegurances
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, excepte òrgans
de l’administració pública, administració tributària, forces i cossos de
seguretat, Bancs i Caixes i organitzacions o persones directament
relacionades amb el responsable, d’acord amb la legislació vigent.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en concret,
dades
mentre perduri la relació contractual i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Finalitat del tractament
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RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Àrea de d’administració, gestió i serveis.

Unitat i persona responsable

Col·legiats
Les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig,
d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com
les que s’estableixen als Estatuts de la corporació (Resolució.
JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a
més de la normativa sectorial de sanitat. Gestions relacionades amb
el Col·legi, les persones col·legiades i els serveis que s’ofereixen.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats de la corporació.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, econòmiques, financeres i
d’assegurances, acadèmiques i professionals, ocupació, sancions i
infraccions administratives.
Categories de destinataris cessions
Òrgans de l’administració pública amb competència en la matèria,
administració tributària, forces i cossos de seguretat, Bancs i Caixes i
organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, d’acord amb la legislació vigent.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de Les dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de
dades
la baixa de col·legiació, durant tot el termini que preveu la normativa
aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió
de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni
Cultural Català.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
Finalitat del tractament
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disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals.
Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries.
Àrea d’Administració Col·legial.

Legitimació

Unitat i persona responsable

COVID Persistent
Assessorament i atenció mèdica i infermera a les col·legiades i
col·legiats afectats per COVID persistent.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats de la corporació.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, ocupació, acadèmiques i
professionals, categories especials de dades personals.
Categories de destinataris cessions
No estan previstes cessions de dades
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
Finalitat del tractament
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entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.a i 9.2.) L’interessat va donar el consentiment per al
tractament de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
CAPRI

Legitimació

Unitat i persona responsable

Enviaments professionals
Gestió dels contactes professionals, l’agenda col·legial i les relacions
institucionals.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats de la corporació, entitats, càrrecs d’entitats,
externs com ara càrrecs polítics, periodistes, mitjans de comunicació,
etc.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveuen cessions de dades.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; del suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Finalitat del tractament
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RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals.
Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries.
Àrea de d’administració, gestió i serveis.

Unitat i persona responsable

Expedients de Deontologia professional, reclamacions, denúncies i queixes, infraccions i sancions
Finalitat del tractament
Registre i tramitació de reclamacions, denúncies o queixes
presentades davant actuacions dels professionals col·legiats i de les
societats professionals. Control deontològic i disciplinari de l’exercici
professional, gestió i tramitació d’expedients disciplinaris i
deontològics, recursos relacionats amb la tramitació en via
administrativa i jurisdiccional. Compliment i execució de resolucions
administratives i judicials i emissió de certificacions.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats de la corporació, societats professionals,
denunciants i interessats.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, ocupació, acadèmiques i
professionals, sancions i infraccions administratives, categories
especials de dades personals.
Categories de destinataris cessions
Consells de Col·legis estatals i autonòmics i Col·legis Oficials de la
mateixa Professió, òrgans jurisdiccionals, administracions: General de
l’Estat, de les Comunitats Autònomes i Local. Aquelles necessàries
per a la tramitació i execució d’actuacions i qualsevol altra que resulti
de la normativa vigent, amb rang de llei.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
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Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament i la
dades
prescripció de les responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals.
Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions
sanitàries.
Unitat i persona responsable
Junta de Govern.

Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions

Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals

Projectes innovació
Oferir assessorament en l’emprenedoria i innovació infermera,
consultoria per a projectes o empreses sanitàries i formació.
Col·legiades i col·legiats.
Identificatives, característiques personals, econòmiques, financeres i
d’assegurances, acadèmiques i professionals, ocupació.
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, excepte
organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable.
No estan previstes transferències internacionals de dades.
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Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
Projectes innovació.
Infermeres objectores al RDL 16/2012
Finalitat del tractament
Registre d’infermeres i infermers objectores davant les mesures
adoptades pel Govern central en el Reial Decret de Llei 16/2012, de
20 d’abril, i en el Reial Decret 1192/2012, de 3 d’agost, de reforma en
la cobertura del sistema de salut.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, categories especials de
dades personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
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disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Àrea de d’administració, gestió i serveis.

Legitimació
Unitat i persona responsable

Infermeres objectores a l’eutanàsia
Finalitat del tractament
Registre d’infermeres i infermers objectores a la eutanàsia.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats.
Categories de dades personals
Identificatives, categories especials de dades personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
LORE Art. 16
Unitat i persona responsable
Junta de Govern.
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Inscripció no col·legiats
Finalitat del tractament
Prestació de serveis d’assessories, del SBDI, d’esdeveniments, de
formació, entre d’altres serveis del Col·legi.
Categories d’interessats
No col·legiats.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, econòmiques, financeres i
d’assegurances, acadèmiques i professionals, ocupació.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Unitat i persona responsable
Àrea de d’administració, gestió i serveis.

Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers

Pèrits
Gestió d’una llista d’infermeres col·legiades disposades a actuar com
a pèrits judicials.
Col·legiades i col·legiats.
Identificatives, acadèmiques i professionals.
Administració Pública competent en la matèria.
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Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Unitat i persona responsable
Àrea d’Administració Col·legial.

Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions

Personal
Gestió dels recursos humans, processos administratius de gestió del
personal, selecció i contractació, nòmines, baixes, organització i
planificació del personal, formació, i liquidacions fiscals i Seguretat
Social.
Treballadors i treballadores del COIB.
Identificatives,
característiques
personals,
acadèmiques
i
professionals, econòmiques, financeres i d’assegurances, ocupació.
Òrgans de l’administració pública, administració tributària i de la SS,
forces i cossos de seguretat, Bancs i Caixes, entitats asseguradores,
empreses de formació per tramitació Fundació Tripartita, empresa
gestoria de la retribució flexible, la gestoria laboral, SPA, i
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organitzacions o persones directament relacionades amb el
responsable, d’acord amb la legislació vigent.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament
dades
necessari per a les finalitats del tractament, en concret, mentre perduri
la relació contractual i la prescripció de les responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Unitat i persona responsable
Àrea de de gestió de persones.

Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals

Prescripció infermera
Obtenció del certificat digital i gestionar la participació en la fase de
proves que permetrà a les infermeres dur a terme la recepta
electrònica d'aquells productes que estiguin a la cartera de serveis del
Catsalut.
Col·legiades i col·legiats.
Identificatives, acadèmiques i professionals, ocupació.
Organitzacions o persones directament relacionades amb el COIB,
administracions públiques competents en la matèria.
No estan previstes transferències internacionals de dades.
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Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Decret 180/2019, de 27 d’agost pel qual es regula el procediment
d’acreditació de les infermeres i infermers.
Unitat i persona responsable
Àrea d’Administració Col·legial.

Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals

Programa Ajuda
L’assessoria presencial i telefònica denominada “Programa Ajuda”
que té l’objectiu de promoure la transformació de la situació de
violència de gènere, per aquelles col·legiades que voluntàriament ho
sol·licitin.
Col·legiades i col·legiats.
Identificatives, característiques personals, econòmiques, financeres i
d’assegurances, acadèmiques i professionals, ocupació, categories
especials de dades personals.
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
No estan previstes transferències internacionals de dades.
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Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Unitat i persona responsable
Programa Ajuda.
Programa CAPRI
L’assessoria presencial i telefònica denominada “Programa CAPRI”
que té l’objectiu d’assessorar a les infermeres col·legiades portadores,
afectades per virus transmissibles per sang o que han patit un accident
biològic, que voluntàriament ho sol·licitin.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, ocupació, categories
especials de dades personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
Finalitat del tractament
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entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
CAPRI

Legitimació

Unitat i persona responsable

Protocol assetjament
Tramitació de les comunicacions de denúncia d’assetjament laboral,
sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere.
Categories d’interessats
Personal, col·legiades, estudiants, usuaris, clients i proveïdors.
Categories de dades personals
Identificatives, ocupació, professionals i categories especials de dades
personals.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, excepte que
fos necessària la figura del mediador.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Finalitat del tractament
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RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.

Legitimació

RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones
i homes.
Àrea de gestió de persones.

Unitat i persona responsable

Punt de vacunació
Finalitat del tractament
Vacunació de la ciutadania amb la vacuna de la COVID.
Categories d’interessats
Col·legiades.
Categories de dades personals
Identificatives
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable

Àrea de Projectes.
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Recerca
Gestió dels projectes de recerca.
Sol·licitants d’ajudes de projectes de recerca.
Beneficiaris d’ajudes de projectes de recerca.
Avaluadors projectes de recerca.
Categories de dades personals
Identificatives.
Acadèmiques i professionals.
Econòmiques, financeres i d’assegurances.
Dades de categories especials
Categories de destinataris cessions
Entitats bancàries per realitzar pagaments.
Administració Tributaria.
Comunicació pública dels projectes guanyadors.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de Les dades s’eliminaran quan s’hagi complert amb la finalitat del
dades
tractament i un cop prescrites les responsabilitats en matèria fiscal i
comptable.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives establertes a
l’article 32.1 del RGPD apropiades per a garantir un nivell de seguretat
adequat al risc, com la confidencialitat, integritat, disponibilitat i
resiliència en els tractaments de dades personals.
Legitimació
Consentiment de la persona interessada i obligació legal.
Unitat i persona responsable
Àrea de Recerca
Finalitat del tractament
Categories d’interessats

Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Categories de destinataris cessions
Categories de destinataris països tercers

SBDI
Gestió de la prestació dels serveis i activitats programades per l’SBDI.
Usuaris del servei i donants de fons
Identificatives
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers
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Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
RGPD: 6.1.b) El tractament és necessari per executar un contracte en
el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a
petició seva.
Unitat i persona responsable
Àrea de l’SBDI
Societats Professionals inscrites al COIB
Registre de Societats Professionals en compliment del que disposa la
Llei 2/2007 de Societats Professionals.
Categories d’interessats
Representants legals de la Societat professional, socis.
Categories de dades personals
Identificatives, ocupació, econòmiques, financeres i d’assegurances,
comercials.
Categories de destinataris cessions
Les dades es cediran a corporacions i organismes públics quan així
s’estableixi legalment, com ara la Direcció General de Dret i Entitats
Jurídiques.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de Les dades es conservaran durant el temps estrictament necessari per
dades
a les finalitats del tractament i la prescripció de les responsabilitats
legals.
Finalitat del tractament
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Mesures tècniques i organitzatives de seguretat

El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
RGPD: 6.1.e) El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels
col·legis professionals.
Llei 2/2007 de Societats Professionals.
Àrea de d’administració, gestió i serveis.

Legitimació

Unitat i persona responsable

Transferència de coneixement
Realització d’entrevistes a infermeres referents de l’ICS sobre la seva
experiència en la prescripció per tal d’explotar les dades qualitatives
recopilades i fer un informe de resultats.
Categories d’interessats
Infermeres i infermers.
Categories de dades personals
Dades identificatives, acadèmiques i professionals i d’ocupació.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
Finalitat del tractament
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disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Àrea de Recerca.

Legitimació
Unitat i persona responsable

Voluntaris
Gestió de les dades de les infermeres i infermers que participen en el
programa de Voluntariat del COIB i destinataris del servei.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats, destinataris del servei.
Categories de dades personals
Identificatives, característiques personals, comercials, acadèmiques i
professionals, ocupació, circumstàncies socials, dades especialment
protegides.
Categories de destinataris cessions
No es preveu cap cessió de dades personals a tercers, excepte
autorització prèvia de l’interessat per facilitar les seves dades de
contacte a entitats que gestionen programes de Voluntariat.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
Voluntariat.
Finalitat del tractament
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Preservem la memòria
Finalitat del tractament
Realització d’entrevistes per tal de tenir un fons de memòria històrica
sobre experiències vitals, acadèmiques i laborals d’infermeres
jubilades.
Categories d’interessats
Col·legiades i col·legiats jubilats.
Categories de dades personals
Identificatives,
característiques
personals,
acadèmiques
i
professionals,
econòmiques,
financeres
i
d’assegurances,
circumstàncies socials, ocupació, categories especials de dades
Categories de destinataris cessions
No es preveuen cessions de dades a tercers, excepte els usos i
finalitats del Projecte, que és l’accés i consulta al fons de memòria
històrica per part del públic en general.
Categories de destinataris països tercers
Transferències internacionals
No estan previstes transferències internacionals de dades.
Terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de L’estrictament necessari per a les finalitats del tractament, en tant no
dades
revoqui el consentiment l’interessat i la prescripció de les
responsabilitats legals.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
El COIB aplica les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc que,
entre d’altres, inclouen el control: d’accés físic; dels usuaris
autoritzats; dels suports; la transmissió de les dades; la integritat i,
disponibilitat de les dades que tractem, així com la verificació periòdica
del compliment de les mesures de seguretat establertes.
Legitimació
RGPD: 6.1.a) L’interessat va donar el consentiment per al tractament
de les seves dades personals per un o varis fins específics.
Unitat i persona responsable
SBDI
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ANNEX. Categories de dades personals
S’enumeren seguidament les dades de caràcter personal agrupades per categories (als efectes d’aquest document).
•

Identificatives: nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal, adreça electrònica, telèfon; domicili
fiscal, domicili social; signatura manuscrita, signatura electrònica, empremta dactilar; imatge, veu; nom d’usuari, identificador personal,
número de registre personal.

•

Característiques personals: sexe, estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement, edat; nacionalitat, llengua materna,
característiques físiques.

•

Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils de vida; pertinença a clubs i associacions.

•

Acadèmiques i professionals: formació i titulacions; historial acadèmic; experiència professional; pertinença a col·legis o associacions
professionals.

•

Ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral.

•

Comercials: activitats i negocis; llicències, permisos, autoritzacions; subscripcions i publicacions/mitjans de comunicació; creacions
artístiques, literàries, científiques/tècniques.

•

Econòmiques, financeres i d’assegurances: dades econòmiques de nòmina; dades bancàries; número targeta de crèdit, ingressos i
rendes; inversions; crèdits, préstecs, avals, hipoteques; deduccions impositives/impostos, plans de pensió; assegurances; subsidis.

•

Transaccions: béns o serveis subministrats per l’interessat, béns o serveis rebuts per l’interessat; transaccions financeres;
compensacions, indemnitzacions.

•

Sancions i infraccions administratives: infraccions administratives, sancions administratives.

•

Categories especials de dades personals: origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o
l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física,
dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física.
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