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SOCIETAT ANONIMA DE MITJANS DE COMUNICACIO

Realitzar les diferents

PREVENOÓDE

gestions associades a

RISCOS

l'àrea de PRL com ara

LABORALS

revisions mèdiques.

l

Art. 6.1.c) El tractament és necessari
per al compliment d'una obligació
legal aplicable al responsable del

tractament. Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de prevenció de riscos
laborals.

1 .. ..,.,, •• -, .........
' est1. º"ª' e '"
5 1 erents
donar el seu consentiment per al

cursos formatius

FORMACIÓ

tractament de les seue dades
�
personals per a un o diverses
�
finalitats espec1fiques.

impartits per al personal
de l1entitat

Art. 6.1.b) El tractament és necessari

per a l'execució d'un contra e en el
�
Tramitar les nòmines del
l qual la persona interessada es part, o
persona1 emp 1 eat
per a l'aplicació, a petició d'aquest,

GESTIÓ DE
NOMINES

de mesures precontractuals.

Dades de caràcter

identificatiu, característiques
personals, detalls

d'ocupació, dades

acadèmiques i professionals
Dades de caràcter

identificatiu, detalls
d'ocupació, dades

acadèmiques i professionals
Dades de caràcter

identificatiu, característiques
personals, circumstàncies

socials, detalls d1 ocupació,
dades acadèmiques i
professionals, dades

econòmiques, financeres i
d'assegurances, dades de
salut (minusvalideses)

La persona

interessada o el

seu representant
legal

la persona

interessada o el

seu representant
legal

La persona

interessada o el

seu representant
legal

Personal
empleat

Personal
empleat

Personal

empleat i
familiars

Administració pública amb

competència en la matèria,
jutjats o tribunals, mútua

Administració pública amb

competència en la matèria,
empresa encarregada

d impartir la formació
1

Bancs i caixes, administració

pública amb competència en la
matèria, entitats

asseguradores, sindicatura

No s'hi han previst

(pendent

transferències

d'adjudicació}

internacionals de dades

vegada donat compliment a les lleis
d' ·aplicació.

després de donar compliment a les lleis
vigents d'aplicació.

internacionals de dades

internacionals de dades

l'autoritat pública competent o, una

l'empleat cause baixa en l'entitat i,

transferències

transferències

finalització de la relació laboral amb

l'entitat i, mentre puga ser requerit per

Les dades seran conservades fins c¡ue

No s'hi han previst

No s'hi han previst

Les dades seran conservades fins a la

l

Gestiones

Urbanísticas

Barci, s.L. (revisar
al gener)

Les dades seran conservades fins i tot
després que s'haja cessat la relació

laboral amb l'entitat, durant el temps en

què puguen ser requerides per control o
fiscalització de l'entitat pública

competent (organisme de la Seguretat
Social, Agència Tributària, jutjats o
tribunals).

Es troben descrites en la política de

seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat

Anònima de Mitjans de Comunicació.
Es troben descrites en la política de

seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat

Anònima de Mitjans de Comunicació.

Es troben descrites en la política de

l seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat

Anònima de Mitjans de Comunicació.

Art. 6.1.b) El tractament és necessari
per a l'execució d'un contracte en el

qual la persona interessada és part o
per a l'aplicació, a petició d'aquest,

Gestionar les altes, baixes,
vacances i qualsevol

GESTIÓDE

amb el personal empleat i

HUMANS

aplicable al responsable del

dades acadèmiques i

al compliment d'una obligació legal

administrativa relacionat

RECURSOS

identificatiu, característiques

6.1.c) El tractament és necessari per

tràmit o gestió

tractament. Reial decret legislatiu

personal en pràctiques,

entre les quals es troba

socials, detalls d'ocupació,
professionals, dades

econòmiques, financeres i

decret 1844/1994, de 9 de setembre,

afiliació sindical

l'Estatut de!s Treballadors. Reial

electoral.

personals, circumstàncies

2/20'l5, de 23 d'octubre, pel qual

s'aprova el text refós de la Llei de

l'elaboració del cens

Dades de caràcter

de mesures precontrac:tuals. Art.

pel qual s'aprova el reglament

d'eleccions a òrgans de representació

d'assegurances, dades de
salut (minusvalideses),

La persona

interessada o el

seu representant
legal

Personal

empleat,
becaris,

membres de la
junta electoral

Organismes de la seguretat

social, bancs i caixes, sindicats i
juntes de personal, jutjats i
tribunals

No s'hi han previst
transferències

internacion.als de dades

Les d.ades seran conservades fins i tot
després que s'haja cess.at la relació

laboral amb l'entitat, durant el temps en

què puguen ser requerides per control o
fiscalització de l'entitat pública

competent (organisme de la Seguretat
Social, Agència Tributària, jutjats o
tribunals).

Es troben descrites en la política de

seguretat de la informació continguda en
documents en p.aper de la Societat

Anònima de Mitjans de Comunic.ació.

dels treballadors en l'empresa.

SELECCIÓ DE
PERSONAL
SOOETAT

l

Gestionar la selecció de

personal per a vacants de
l'entitat

l

Art. 6.1.a) La persona interessada va

Dades de caràcter

donar el seu consentiment per al

identificatiu, característiques

finalitats especffici ues

professionals.

tractament de les seues dades

personals per a una o diverses

personals, circumstàncies

socials, dades acadèmiques i

La persona

interessada o el

seu representant
legal, altres

persones físiques.

Sol·licitants

No s'hi han previst cessions de
dades

No s'hi han previst
transferències

internacionals de dades

Les dades seran conservades mentre

estiga obert el procés de selecció i, la

persona interessada no exercisca el seu
dret d'oposició o de supressió.

Es troben descrites en la política de

seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat

Anònima de Mitjans de Comunicació.

e

TRACTAMENTS

)MÈDtAI

Art. 6.1.b) El tractament és necessari
per a l'execució d'un contracte en el
qual la pers ona interessada és part o
. per a l'aplicació, a petició d'aquest,
.
CONTROL DE Gest1onar frt:xatges I acces
l
de mesures precontractuals.
PRES�NCIA 1
a
instal·lacions
.
Art. 6.1.f) El tractament és necessari
per a la satisfacció d'interessos
legítims per s eg uits pel responsable
del tractament.

Dades de caràcter
identificatiu, detalls
d'ocupació.

La persona
interessada o el
seu representant
legal

Art. 6.1.c) El tractament és necessari
per al compliment d'una obligació
lee:al aplicable al responsable del
tractament. Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de
Dades de caràcter
Realitzar les diferents
GESTIÓ
l'Estatut dels Treballador s; Uei
identificatiu, dades
ADMINISTRATJV gestions administratives, 58/2003, de 17 de desembre, general
econòmiques, financere s i
A, COMPTABLE l comptables i fiscals de
tributària. Uei 9/2017, de 8 de
d'assegurances, transaccion s
FISCAL
rentitat
novembre, de contractes del s ector
de béns i serveis .
públic, Uei 1/2015, de 6 de febrer, de
la Generalitat, d'hisenda pública, del
s ector públic instrumental i de
subvencions. Reial dKret de 22
d'agost, de 1885, pel qual es publica
el Codi de Comerç.

Dades de caràcter
identificatiu

La persona
interessada o el
seu representant
legal

Oients,
No s 'hi han previst
proveïdors, No s'hi han previst cessions de
transferències
representants
dades
Internacionals de dades
legals

Les dades seran conservades mentre
existisca relació amb l'entitat i,
posteriorment passaran a formar part de
l'arxiu histèric de la mateixa.

Art. 6.1.a) La persona interessada va
donar el seu consentiment per al
tractament de le s seues dades
personals per a u na o diverses
finalitats especifiques

l

Art. 6.1.c) El tractament és necessari
l.a persona
Dades de caràcter
per al compliment d'una obligació
identificatiu, característiques interessada o el
legal aplicable al responsable del
personals , circumstàncies
seu representant
tractament. Reglament 2016/679
s ocials
legal
(UE) general de protecció de dades.

EXERCICI DRETS
DE LES
PERSONES

l

Ges

.
1 s s 11• i• uds
�:�::� :c�:�
A

NOTIFICAOO DE
Gestionar les b et>c s de
� �
FALLADES DE
s eguretat de l entitat
SEGURETAT

l

s

Les dades s eran cons ervades mentre
existisca la relació contractual i, puguen
ser requerides per l'autoritat pública
competent.

l

º

No estan previstes
Transferències
Internacionals de
Dades

l

per al compliment d'una obll c,o
.f
.
.
ident1 icat1u, ':3racterist1 ues
�
legal aplicable al responsabl�del
personals. circumstàncies
tractament. Reg1 amen� 2016/679
socials, detalls d'ocupació
_
{UE) General de Protecc10 de Dades.

l�.,.,,_____ �--···-·

l

Entitat privada

l
l

l

No s'hi han previst
Autoritat de control en matèria
.
SoI· ricitants !
de protecció de dades,
transferències
Defensor del Poble
internacionals de dades

ª�

Qua�I Autoritat de control en matèria
' "
.
No s h h pr�1st
afectat per
de protecció de dades,
�
tran erenc1es
!
fallades de
person s '. teressades
intemacionals de dades
t �
seguretat
eg1t1mes

l

l

Les dades seran cons ervades fins i tot
després que s'haja cessat la relació
laboral amb l'entitat, durant el temps en
què puguen ser requerides per control o
fiscalització de l'entitat pública
competent (organisme de la Seguretat
Social, Agència Tributària, jutjats o
tribunals).

Gestiones
Urbanísticas
Barci, S.L,
Andersen Tax &
Legal !bena,
S.LP.

Dades de caràcter
identificatiu

l .

.

..

Es troben descrites en!ª poh�1ca de
despres que haguera cessat la relació
seguretat de la informacio cont1n uda en
�
laboral amb l'empresa, durant el temps
documents en paper de la Societat
.
necessari atenent les circu mstancies del
..
. .,
.
Anònima de M1tJans de Comumcac1 0.
cas concret.

Administració pública amb
competència en la matèria,
No s 'hi han previst
Contractistes
administració tributària,
transferències
de la s ocietat
organismes de la s eguretat
internacionals de dades
social, registres públics, bancs i
caixes , sindicatura

Art. 6.1.b) El tractament és necessari
per a l'execució d'un contracte en el
qu al la persona interess ada és part o
per a l'aplicació, a petició d'aquest,
de mesures precontractuals.

Gesttonar els d If erents
contactes de l'entitat

Entitat pública amb

La persona
interessada o el
seu representant
legal

l

AGENDA,
CONTACTES I
TERCERS

,.. -.... _,._,_ ,,. ; ..,

No estan previstes
Transferències
lnternadonals de
Dades

competència en la matèria
(inspecció de treball), jutjats i
tribunals

Oients,
proveïdors,
Administració pública amb
representants
competència en la matèria
legals,
(administració tribu tària),
persones
reglStres públics, bancs i caixes,
col·laboradore
sindicatura

La persona
interessada o el
s eu repre sentant
legal,
administracions
públiques

CONTRACTES l Gestionar els contractes
R�GIM ESPEC1AL civils i mercantils de la
societat
ARTISTES

l

Personal
empleat
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l

l

l

l

Les dades seran conservades per un
termini de 3 anys per ser aq ul!st el
termini de prescripció de les sancions
molt gre us.

les dades seran conservades mentre
existisca tractament de dades.

Es troben des crites en la política de
de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

s eguretat

Es troben descrites en la política de
de la informació contingu da en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

s eguretat

Es troben descrites en la política de
de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

seguretat

l
l

Es troben descrites en la política de
de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjan s de Comunicació.

s eguretat

Es troben des crites en la política de
seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

TRACTAMENTS
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CURRÍCULUM
CÀSTING

Realitzar càstings per a 'TV
i ràdio

Ar1. 6.1.a) La persona interessada va
donar el seu consentiment per al
tractament de les seues dades
personals per a una o diverses
finalitats específiques.

Dades de caràcter
lidentific:atiu, característiques
personals, detalls
d'ocupació, dades
l
acadèmiques i professionals

La persona
interessada

Sol·licitants

Productores

LEGAL

Sol·licitar, rebre, lliurar i
tramitar expedients
jurídics de la societat, així
l com eestionar les
diferents licitacions,
convenis i contractació
pclbliea de la societat

Art. 6.1.f) El tractament és necessari
per a la satisfacció d'interessos
legítims perseguits pel responsable
del tractament. Art. 6.l.c) El
tractament és necessari per al
compliment d'una obligaci6 lepl
aplicable al responsable del
tractament.

Dades de caràcter
identifrcatiu, detalls
d'ocupació, dades
econòmiques, financeres i
d'assegurances, dades
acadèmiques

la persona
interessada,
administració
competent

Contractistes,
clients i
proveïdors

Jutjats l tribunals,
administració pública
competent, les Corts
(preguntes parlamentàries),
sindicatura, auditors

No s'hi han previst
transferències
internacionals de dades

Les dades seran conservades pel temps
Es troben descrites en la polltica de
que calga per a complir amb la finalitat
seguretat de la informació continguda en
per a la qual es van recollir i per a
documents en paper de la Societat
determinar les possibles responsabilitats
Anònima de Mitjans de Comunicació.
que es pogueren derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades.

Gestionar l'entrada i
l'eixida de documentació
1
de la societat

Art. 6.1.f) El tractament és necessari
per a la satisfacció d'interessos
legítims perseguits pel responsable
del tractament. Art. 6.1.c) El
tractament és necessari per al
compliment d'una obligaci6 legal
aplicable al responsable del
tractament. Llei 39/2015 d'l
d'octubre, de! procediment
administratiu comú de les
administracions públiques.

Dades de caràcter
identificatiu, detalls
d'ocupació

la persona
interessada

Destinataris,
remitents

No s'hi han previst cessions de
dades

No s'hi han previst
transferències
internacionals de dades

Es troben descrites en la política de
Les dades seran conservades mentre
siguen útils per a l'entitat i, complint amb seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
les directrius de la Intervenció de la
Anònima de Mitjans de Comunicació.
Generalitat.

Dades de caràcter
identificatiu, dades
d'informació comercial

La persona
interessada o el
seu representant
legal, altres
persones fisiques

REGISTRE
GENERAL

PUBUOTATI
PR 0SPECOÓ
COMEROAL

CLUB INFANTIL
LA COLLA
RETRANSMISSI0
I
NS

l
I
l

l

Art. 6.1.a) la persona interessada va
donar el seu consentiment per al
tractament de les seue� dades
Gestionar les inscripcions
personals per a una o diverses
ettt,r
ixi
la
a
com
ª fflNS/
finalitats especffiqu �s.
Art.
elaborar campanyes
.
6.Lf) El tractament es necessan per a
.
nes O 0ferteS,
I
pu bl"cità
la satisfacció d'interessos Jegftims
perseguits pel responsable del
tractament.
Gestionar les inscripcions Art. 6.1.a) La persona interessada va
al clu b infantil la Colla,
donar el seu consentiment per al
_
aix1 com qualsevol
tractament de les seues dades
personals per a una o diverses
activitat relacionada amb
el mateix
finalitats específiques.

Art. 6.1.b) el tractament és necessari
Realitz ar les gestions
per a rexecució d'un contracte en el
qual la persona interessada és part o
corresponents a les
diferents retransmissions per a l'aplicació, a petició d'aquest,
de mesures precontractuals.

l

Dades de caràcter
identificatiu
Dades de caràcter
identificatiu

No s'hi han previst
transferències
internacionals de dades

Clients, clients
No s'hi han previst
No s'hi han previst cessions de
GUADALMEDIA,
potencials,
transferències
dades
S.A.
proveidors
internacionals de dades

la persona
No s'hi han previst
interessada o el Membres de la No s'hi han previst cessions de
KONODRAC, S.L.
transferències
seu representant
Colla
dades
internacionals de dades
legal

La persona
Interessada o el
seu representant
legal

Proveidors i
col·laboradors

Altres empreses

No s'hi han previst
transferències
internacionals de dades

Les dades seran conservades mentre
estiga obert el procés de selecció i, !a
persona interessada no exercisca e! seu
dret d'oposició o de supressió.

Es troben descrites en la política de
seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

l

l

Es troben descrites en la politica de
Les dades seran conservades mentre
existisca relació contractual o, la persona seguretat de la informació continguda en
interessada no exercisca el seu dret
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.
d'oposició o de supressió.
Les dades seran conservades mentre
forme part del club la Colla o, existisca
oposició o supressió per part de la
persona interessada.

l

Es troben descrites en la política de
seguretat de 1a informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

Es troben descrites en la política de
Les dades seran conservades mentre
existisca relació contractual o, puguen ser seguretat de la informació continguda en
l
documents en paper de la Societat
requerides per J administració póblica
Anònima de Mitjans de Comunicació.
competent.

G) )MÈDIAI

l

TRACTAMENTS

Dades de caràcter
identificatiu, dades
La persona
acadèmiques i professionals,
interessada o el
dades econòmiques o
seu representant
financeres, dades de
legal
categoria especial (ideologia
o religió)

. l

PROGRAMES
Gestionar els convidats a Art. 6.1.b) el tractament es necessari
D'INFORMATIUS
debats
per a l'execució d'un contracte en el
NO DIARIS
qual la persona interessada és part o
per a l'aplic:ac:ió, a petició d'aquesta,
de mesures precontrac:tuals.
Gestionar els diferents Art. 6.1.b) El tractament és necessari
programes:
per a l'execució d'un contracte en el
PROGRAMES l entreteniment iV i ràdio, qual la persona interessada és part o
ficció, coproduccions i
per a raplicació, a petició d'aquest,
drets d'antena
de mesures precontrac:tuals.

QUIOSC

Gestiona r les entrades i
.
.
eixides de mat r a !s de
�
reporters gra �ics

l ,

l

Art. 6.1.f) El tracta " és necessa ri
".'� '..
per a la sat1sfacc10 d interessos
legítims perseguits pel responsable
del tractament.

l

Dades de caràcter
identificatiu. dades
econòmiques o financeres,
dades acadèmiques i
professionals

Dades de caràcter
f
identíicatiu

Convidats,
col·laboradors
i assistents
com a públic:

la persona
interessada o el
seu representant

legal

l

Producció
d'informatius

l

Productors,
presentadors,
actors

Qualsevol
personal de
l'entitat o
personal
extern

Pàgina 6de27

Es troben descrites en la política de
seguretat de la informació continguda en
documents en paper de la Societat
Anònima de Mitjans de Comunicació.

Empresa de seguretat

No s1 hi han previst
transferències
internacionals de dades

Productores

No s'hi han previst
transferències
intemacionals de dades

Les dades seran conservades pel temps
que calga per a complir amb la finalitat
Es troben descrites en la política de
per a la qual es van recollir i pera
seguretat de la informació continguda en
determinar les possibles responsabilitats
documents en paper de la Soc:ietat
que es pogueren derivar d'aquesta
Anònima de Mitjans de Comunicació.
finalitat i del tractament de les dades.

Direcció General de Trànsit

No s'hi han previst
transferències
internacionals de dades

Les dades seran conservades pel temps
que calga per a complir amb la finalitat
Es troben descrites en la política de
per a la qual es van recollir i per a
seguretat de !a informació continguda en
determinar !es possibles responsabilitats
documents en paper de la Societat
que es pogueren derivar d'aquesta
Anònima de Mitjans de Comunicació.
finalitat i del tractament de les dades.

Les dades seran conservades mentre el
programa s'emeta i, posteriorment
passarà a l'arxiu històric de l'entitat.

l

e

)MÈDIA1

A_Nec_PRL
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V>

o
u
V>

ANÀLISI DE LA NECESSITAT "PRL"

ii: �
� �

El present formulari té com a principal objectiu estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)

l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic {observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(dos o més

criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

Sí

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)Mèo,A1

A_Nec_Formació
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Formació"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

a::
o

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals

(GT29)
(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA1

A_Nec_Nòmines
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Gestió de nòmines"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT 29)

(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals
Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)Mèo,A1

A_Nec_Gestió_RRHH
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Gestió RRHH"
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de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT 29)
(dos o més

criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
l. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)Mèo,A1

A_Nec_Selecció_Personal
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Selecció de personal de la societat"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
{doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

l

e

)MÈDIA!

A_Nec_Control_Presència
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Control de presència"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
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de Dades (AIPD).

2

Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

(RGPD)

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)

(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades¡
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.

Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.
Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA1

A_Nec_Gestió_Adm_Comptable
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Gestió administrativa, comptable i fiscal"

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Pro tecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?
Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT 29)
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
l. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.
Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No
No

e

)MÈDIA 1

A_Nec_Contractes_Artistes
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Contractes i règim especial d'artistes"

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica

No
No
No
No
No
No
No

El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No

No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Criteris
addicionals
(GT29)
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.

Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA 1

A_Nec_Agenda_Contactes
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Agenda, contactes i tercers"
¡:i: :Q
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u,:,:
estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).

Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica}.
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació Imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
l. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

A_Nec_Control_Accés

)MÈDIA!
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Control d'accés"

de Dades (AIPD).
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció

Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD}
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AlPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT 29)
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)7

No

e

)MÈDIA 1
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Exercici drets de les persones"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic {observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA1

A_Nec_Notificació_Bretxes
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Notificació de bretxes de seguretat"
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de Dades (AIPD).

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció

Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)

l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(dos o més

criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.

Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA1

A_Nec_CV_Càsting
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Currículum càsting"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)

{doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
l. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIAj

A_Nec_Legal
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Legal"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció

...,

de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AlPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals

(GT29)

(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

sí

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA1

A_Nec_Registre_General
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Registre general"

W

z

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29}
(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈOIA1

A_Nec_Publicitat
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Publicitat l prospecció comercia l"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT 29)

(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e

)MÈDIA!

Club_lnfantil_La_Colla
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Club infantil La Colla"

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
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Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

Sí

ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.

No

FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

CD )MÈDIAI
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Retransmissions"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció
de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
(RGPD)
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'AIPD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
{doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
l. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

No

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS
RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Programes informatius no diaris"
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de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD)
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.
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Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

Sí

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Programació"

de Dades (AIPD).

estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció

Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes
relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
(RGPD}
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?
Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?

Criteris
addicionals
(GT29}
(dos o més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades¡
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals

Sí

Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a
diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

e
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ANÀLISI DE LA NECESSITAT "Quiosc"
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estudiar la necessitat de dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció

5
C1

de Dades (AIPD).
Criteris base Es recullen dades personals de forma sistemàtica i exhaustiva d'aspectes

(RGPD)

relacionats amb la personalitat que es base en un tractament automatitzat, com
l'elaboració de perfils, i sobre la base dels quals es prenguen decisions que
produïsquen efectes jurídics.

Elaboració de perfils

No

Altres aspectes relatius a la personalitat

No

Origen ètnic o racial
Opinions polítiques
Conviccions religioses o filosòfiques
Afiliació sindical
Es recull un gran volum de dades personals de les categories especials de dades, o
Dades genètiques o biomètriques
de dades personals relatives a condemnes i infraccions penals.
De salut
De vida o d'orientació sexual
Relatives a condemnes i infraccions penals o
administratives
Videovigilància
Es recullen dades personals de forma regular o sistemàtica a gran escala d'una
Control d'accessos
zona d'accés públic (observació sistemàtica).
Altres casos d'observació sistemàtica
El tractament pot comportar un alt risc per als drets i per a les llibertats de les persones?

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Està fixat com una obligació imposada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Està fixat com una exempció d'Al PD per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades?
Criteris
addicionals
(GT29)
(doso més
criteris
positius)

Tractament de dades a gran escala. Considerar els següents aspectes, entre d'altres:
1. nombre de persones interessades afectades, bé com a xifra concreta o com a proporció de la població corresponent;
2. el volum de dades o la varietat d'elements de dades diferents que es processen;
3. la durada, o permanència, de l'activitat de tractament de dades;
4. l'abast geogràfic de l'activitat de tractament.
Dades sensibles o dades molt personals: inclou categories especials de dades o dades relatives a condemnes i infraccions penals
Associació o combinació de conjunts de dades, p.i. procedent de dos o més operacions de tractament de dades realitzades per a

No

diferents finalitats.

No

Dades relatives a interessats vulnerables a causa del desequilibri entre els interessats i el responsable del tractament: xiquets,
segments vulnerables de la població, etc.

No

Ús innovador de noves solucions tecnològiques o organitzatives.

No

Quan el propi tractament impedisca als interessats exercir un dret o utilitzar un servei o executar un contracte.
FORMULARI INCOMPLET. PER FAVOR, MARQUE TOTS ELS CRITERIS

RESULTATS

No

Es recomana dur a terme una Avaluació d'Impacte relativa a la Protecció de Dades (AIPD)?

No

