REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT D'ACCIÓ
Activitat del tractament

Gestió RRHH

Base jurídica

Responsable
Tractament

Exercici de dret - DPD

(i) Oficines internacionals
d'ACCIÓ
(ii) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

Mesures per garantir el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir dades de
Fins la finalització de la
caràcter personal, el control de
relació entre l'interessat i
l’emmagatzemament de les dades, el control dels
ACCIÓ i transcurs dels
usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus
terminis legals d'aplicació
d’accés que hi fan, el control de la transmissió de
i/o temps necessari per
les dades i del seu transport i el control de la
garantir la missió pública.
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix,
ACCIÓ verifica, avalua i revisa periòdicament
l’eficàcia de les mesures implantades.

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

(i) Administracions Públiques
(ii) Entitats bancàries
(iii) Proveïdors de serveis
tecnològics

(i) Oficines internacionals
d'ACCIÓ
(ii) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI
Dades de contacte: Telèfon, fax, adreça postal, adreça
electrònica
Dades bancàries: dades de targetes, nº conta

(i) Administracions Públiques
(ii) Entitats bancàries
(iii) Proveïdors de serveis
tecnològics

(i) Oficines internacionals
d'ACCIÓ
(ii) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Control i gestió dels recursos humans d'ACCIÓ

Personal laboral i en pràctiques
d'ACCIÓ

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, NIE, imatge, veu
Dades de contacte: Telèfon, fax, adreça postal, adreça
electrònica
Dades de característiques personals: sexe, estat civil,
nacionalitat, municipi, edat, data i lloc de naixament i
dades familiars
Dades acadèmiques i professionals: titulació, formació,
experiència professional

(i) Administracions Públiques
(ii) Proveïdors de serveis
tecnològics

(i) Oficines internacionals
d'ACCIÓ
(ii) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

2 anys

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Gestió dels enviaments d'informació i publicitat
als usuaris.

Persones que sol·liciten informació
sobre les activitats, els ajuts i les
subvencions d'ACCIÓ

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, passaport, NIE
Dades de contacte: Telèfon, adreça postal, adreça
electrònica
Dades acadèmiques i professionals: titulació, formació,
experiència professional, col·legis o associacions
professionals

Proveïdors de serveis tecnològics

(i) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

(i) Gestionar i tramitar els cobraments dels
serveis que es presten a empreses, autònoms o
estudiants o qualsevol altra persona física o
jurídica
(ii) Gestió d'Acreditacions assessors ACCIÓ
(iii) Enviament de comunicacions comercials

Persones físiques o representants de
persones jurídiques que mantenen
relacions econòmiques o contractuals
amb l'entitat en qualitat de clients

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, passaport, NIE
Dades de contacte: Telèfon, fax, adreça postal, adreça
electrònica
Dades bancàries: aquelles necessaries per a efectuar els
pagaments.

Proveïdors de serveis tecnològics

(i) Oficines internacionals
d'ACCIÓ
(ii) Proveïdors de serveis
tecnologics a ACCIÓ

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Protegir interessos vitals: garantir la seguretat
dels béns i les persones que accedeixen
físicament a les dependències d'ACCIÓ

Persones que accedeixin físicament a
les dependències d'ACCIÓ

Imatge

Autoritats Judicials i Governatives a
efectes d'investigar i actuar
legalment respecte de situacions
que hagin posat en risc o perjudicat
les persones o béns objecte de
protecció

N/A

30 dies

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Persones que accedeixin físicament a
les dependències d'ACCIÓ

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, empresa

Autoritats Judicials i Governatives a
efectes d'investigar i actuar
legalment respecte de situacions
que hagin posat en risc o perjudicat
les persones o béns objecte de
protecció

N/A

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, passaport, NIE
Dades de contacte: Telèfon, adreça postal, adreça
electrònica
Dades gestió PRL: dades accidents laborals, prevenció de
riscos, Malaltía laboral, etc.

(i) Administracions Públiques
(ii) Proveïdors de serveis
tecnològics

N/A

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

(i) Administracions Públiques
(ii) Proveïdors de serveis
tecnològics

N/A

Fins la finalització de la
relació entre l'interessat i
ACCIÓ i transcurs dels
terminis legals d'aplicació
i/o temps necessari per
garantir missió pública

ídem

Agència per a la
Competitivtat de
l'Empresa
(ACCIÓ)

dades.accio@gencat.cat o
adreçant escrit a Passeig
de gràcia, 129 08008
Barcelona

Categoria d'interessats

Categories de dades

Personal laboral i en pràctiques
d'ACCIÓ

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, NIE, passaport,
imatge, veu, signatura manuscrita
Dades de contacte: Telèfon, fax, adreça postal, adreça
electrònica
Dades de característiques personals: sexe, estat civil,
nacionalitat, municipi, edat, data i lloc de naixament i
dades familiars
Dades acadèmiques i professionals: titulació, formació,
historial acadèmic, col·legis o associacions professionals,
experiència professional, cos, escala, categoria, grau,
Dades addicionals: dades generades en virtud de la relació
laboral, ingressos, rendes, dades de control presència,
dades de nòmina
Dades necessàries per al compliment de la relació laboral:
nº d'afiliació a la seguretat social/mutualitat, dades
bancàries

(i) Administracions Públiques
(ii) Entitats bancàries
(iii) Proveïdors de serveis
tecnològics

Persones físiques i representants de
les persones jurídiques sol·licitants
d'ajuts o subvencions

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, passaport, data
de naixament, signatura manuscrita
Dades de contacte: Telèfon, fax, adreça postal, adreça
electrònica
Dades bancàries: aquelles necessaries per a efectuar la
subvenció/ajut.

(i) Gestió de les transaccions econòmiques
(ii) Gestió comptable, de facturació i fiscal
(iii) Enviament de comunicacions comercials

Persones físiques i representants de
persones jurídiques que mantenen
relacions econòmiques o contractuals
amb ACCIÓ

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament

RGPD: 6.1.a) L'interessat ha atorgat el seu consentiment per a la
recepció de comunicacions comercials

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per l'execució d'un contracte en
el que l'interessat es part o per l'aplicació a petició d'aquest de
mesures precontractuals
Obligació legal:
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel cumpliment d'una
obligación legal : Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributaria; Reial decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament

Finalitat del tractament

Control i gestió dels recursos humans d'ACCIÓ

Categoría de destinataris

Transferències internacionals

Termini de conservació

Mesures de seguretat

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per al compliment de la relació
jurídica derivada de l'otorgament de la subvenció o ajut.

Gestió ajuts i subvencions

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
(i) Control i gestió de les sol·licituds i concessions
conferits al responsable del tractament
d'ajuts i subvencions publicades per ACCIÓ
(ii) Enviament de comunicacions comercials
LSSI: 21.2) L'enviament de comunicacions promocionals és possible
sempre que existeixi una relació anterior i les comunicacions es
refereixin a productes de la propia empresa/entitat que siguin
similars o idèntics als inicialment sol·licitats.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per l'execució d'un contracte en
el que l'interessat es part o per l'aplicació a petició d'aquest de
mesures precontractuals
RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Gestió proveïdors

Article 19.3 de la LOPDGDD: tractar les dades de contacte
corporatius quan això es derivi d'una obligació legal o sigui
necessari per a l'exercici de les competències d'ACCIÓ.
LSSI: 21.2) L'enviament de comunicacions promocionals és possible
sempre que existeixi una relació anterior i les comunicacions es
refereixin a productes de la pròpia empresa/entitat que siguin
similars o idèntics als inicialment sol·licitats.

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals
Gestió de processos de selecció de
personal

Gestió Comunicacions Comercials

RGPD: 6.1.b) Tractament necessari per al compliment de la relació
jurídica derivada de l'otorgament de la subvenció o ajut.

Gestió clients

RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament
LSSI: 21.2) L'enviament de comunicacions promocionals és possible
sempre que existeixi una relació anterior i les comunicacions es
refereixin a productes de la propia empresa/entitat que siguin
similars o idèntics als inicialment sol·licitats.

Videovigilància

Gestió control d'accés

(i) Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada.
(ii)Instrucció 1/2006 de l'Agència Espanyola de Protecció de
Dades
(iii) Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders
públics
(iv) Article 22 LOPDGDD - Tractaments amb finalitats de
videovigilància

(i) RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel cumpliment d'una
obligación legal
Garantir la seguretat dels béns i les persones que
Obligació legal: Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada.
accedeixen físicament a les dependències d'ACCIÓ
(ii) RGPD: 6.1.e) Tractament necessari per al compliment d'una
missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel cumpliment d'una
obligación legal Obligació legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre,
de prevenció de Riscos Laborals.

Control i gestió de la Prevenció de Riscos Laborals

Personal laboral i en pràctiques
d'ACCIÓ

Accés a la informació pública

RGPD: 6.1.c) Tractament necessari pel cumpliment d'una
obligación legal Obligació legal:
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern;
Llei 9/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern;

Gestió de les sol·licituds i/o consultes d'accés a la
informació pública

Persones interessades que vulguin
obtenir informació per raons de
transparència

Darrera revisió: 19/07/2019

Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, passaport, NIE,
imatge veu, data i lloc de naixement, edat, sexe,
nacionalitat
Dades de contacte: Telèfon, adreça postal, adreça
electrònica
Dades addicionals: Altres dades que els titulars sol·licitin

