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DECRET

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Rodonyà. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 0C9FDD11F2C941528BCB5B0167FE2ED2 i data d'emissió 06/03/2020 a les 16:31:09

Aprovació del Registre d'Activitats de Tractament (RAT) de dades
personals revisat

Fets
1. L’Ajuntament és el Responsable del tractament de dades personals
obtingudes per a la prestació dels serveis municipals.
2. El responsable ha de mantenir, per escrit, el Registre d’Activitats de
tractament. Al Registre d’Activitats de Tractament s’ha d’incloure una descripció
dels tractaments de les dades que porta a terme l’Ajuntament i ha d’estar a
disposició de l’Autoritat de Control.
3. En data 13 de desembre de 2019 s'ha revisat el RAT adaptant-lo als serveis
que realment presta l'Ajuntament.

Fonaments de dret
Article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/45/CE (Reglament de protecció de dades).

En conseqüència, RESOLC:
Primer.- Aprovar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de
Rodonyà degudament actualitzat a data d'avui.
Segon.- Publicar el Registre a la seu electrònica de l’Ajuntament i posar-ho a
disposició de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Règim de recursos:

Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs

L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
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