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POLÍTICA DE PRIVACITAT DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
DE L'AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

 

 

De conformitat amb els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679, 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 a la normativa estatal que correspongui, l'Ajuntament de Pineda de Mar, 
responsable del tractament facilita les principals informacions relatives als tractaments de dades que 
desenvolupa i als drets que assisteixen a les persones interessades. 
 

� Responsable del tractament: Ajuntament de Pineda de Mar 
 

NIF P0816200J 
Adreça postal Plaça Catalunya, núm. 1 -  Pineda de Mar 
Codi postal 08397 
Adreça electrònica www.pinedademar.org 
Correu electrònic ajuntament@pinedademar.org 
Telèfon 93 767 15 60 

 
� Delegat de Protecció de Dades 

 
És la persona encarregada de vetllar perquè aquesta administració municipal, compleixi i s'adapti d'una forma 
correcta a la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Hi podeu contactar de les maneres següents: 
 

Delegat de Protecció de Dades 
Correu postal Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397-Pineda de Mar 
Correu electrònic dpd@pinedademar.org 
Telèfon 93 767 15 60, extensió 2103 
Horari d'atenció De dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores 

 
 

� Finalitat del tractament. 
 
L'Ajuntament de Pineda de Mar tractarà les vostres dades amb les finalitats especificades en cada tràmit que 
el ciutadà pot realitzar, així com facilitat l'accés als serveis i tràmits mencionats, de conformitat amb la 
regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d'aplicació. 
 

� Legitimació del tractament. 
 
La legitimació del tractament, depenent del tràmit, pot estar basada en el consentiment de les persones 
interessades i/o el compliment d'una obligació legal i/o el compliment d'una missió realitzada en interès públic 
i/o la protecció d'interessos vitals i/o l'execució d'un contracte. 
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� Destinataris. 
 
Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, si s'escau, previ consentiment de la persona 
interessada o d'acord amb alló previst en la citada legislació. 
En tot cas, en cada tràmit corresponent, s'informarà de les possibles cessions de dades o altres 
administracions públiques o empreses que correspongui. 
 
 

� Activitats de tractament de l'Ajuntament de Pineda de Mar. 
 
Aquesta administració municipal desenvolupa les activitats de tractament següents: 
 

1. Alts càrrecs i membres del consistori 2. Mitjans de comunicació, periodistes i 
corresponsals 

3. Usuaris xarxes socials i pàgines web 4. Registre ciutadà 
5. Casaments civils 6. Bústies de correu corporatiu 
7. Gravacions del Ple 8. Registre de Decrets de l'Alcaldia 
9. Registre d'actes d'òrgans resolutius 10. Registre d'actes d'òrgans consultius 
11. Registre d'actes d'òrgans de representació 

sindical 
12. Certificats digitals TCAT 

13. Certificats digitals idCAT i idCAT Mòbil 14. Arxiu Municipal 
15. Donacions 16. Exercici del dret d'accés a la informació 

pública 
17. Contractació 18. Compres 
19. Proveïdors 20. Gestió econòmica 
21. Cementiri 22. Gestió fiscal i tributària 
23. Gestió del Personal 24. Selecció del Personal 
25. Vigilància de la Salut 26. Concursos i sortejos 
27. Registre d'Entrada i sortida de documents 28. Queixes i Suggeriments —Oficina Atenció 

Ciutadana— 
29. Padró Municipal d'Habitants 30. Exercici dels drets relacionats en protecció 

de dades —drets d'habeas data— 
31. Oficina Municipal d'informació al 

consumidor 
32. Fires 

33. Mercats 34. Turisme —www.visitpineda.com— 
35. Subvencions Promoció Econòmica 36. Formació ocupacional 
37. Publicitat dinàmica 38. Vivers d'empreses 
39. Lloguer de finques 40. Gestió de llicències municipals 
41. Gestió d'expedients d'Urbanisme 42. Llicències de Guals i estacionament reservat 
43. Gestió de llicències municipals —Medi 

Ambient— 
44. Llicències Via Pública 

45. Sol·licituds de crema 46. Tinença d'animals de companyia i gossos 
perillosos 

47. Targetes d'aparcament persones amb 
disminució 

48. Sancions i multes de trànsit 



 
 
 
 

Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar                                                                                             [Pàg. 3 de 5] 
Tel. 93 767 15 60 
www.pinedademar.org – ajuntament@pinedademar.org 

49. Gravacions i restriccions d'accés —
Matrícules— 

50. Base de dades d'investigació de la Policia 
Local 

51. Videovigilància instal·lacions Policia Local 52. Permisos d'armes 
53. Incidències de Mobilitat 54. Residents Zona Blava i zones de trànsit 

restringit 
55. Llicències de taxi 56. Grua Municipal 
57. Gestió de la Protecció Civil 58. Subvencions Socials i Serveis a les persones 
59. Informes per reagrupament familiar 60. Igualtat 
61. Salut Pública 62. Atenció i suport a les dones 
63. Gent Gran 64. Registre municipal d'Entitats i associacions 

ciutadanes 
65. Joventut 66. Processos de Participació Ciutadana 
67. Benestar Social 68. Centres Cívics 
69. Activitats culturals i biblioteques 70. Auditori 
71. Colles culturals 72. Voluntaris 
73. Lloguer i cessió d'espais 74. Gestió de l'esport 
75. Complex Esportiu Can Xaubet —

www.canxaubet.cat— 
76. Jocs Escolars 

77. Ús de les instal·lacions esportives 78. Escola municipal de Música 
79. Espais Educatius: Mestres Pijoán i Cutiller 80. Llars d'Infants Municipals: Marinada i Bressol 

de Mar 
81. Gestió de l'Educació 82. Beques amb l'àmbit d'Educació 
83. Patis Oberts 84. Ús Social dels Centres Educatius de la 

població 
85. Amics de l'Auditori  

  
Podeu accedir a la descripció completa dels tractaments, —finalitats; categoria d'interessats; categoria de dades 
personals; categoria de destinataris; transferències internacionals de dades i conservació— {Registre de les activitats del 
tractament de l'Ajuntament de Pineda de Mar}. 
 

�  Drets d'habeas data. 
 
Dret d'accés. 
L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la confirmació de si s'estan tractant dades que 
l'afecten i si és així té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:  
a) les finalitats del tractament, 
b) les categories de les dades personals, 
c) destinataris de les seves dades, 
d) termini de conservació, 
e) l'existència d'altres drets, 
f) dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, 
g) orígen o procedència de les dades, 
h) l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències 
d'aquest tractament, i 
i) en cas de transferències internacionals de dades, les garantíes adequades que s'ofereixen. 
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Dret de rectificació. 
L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les seves dades personals 
inexactes i que es completin les que siguin imcompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional. 
 
Dret de supressió (o dret a l'oblit). 
L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals «dret a l'oblit», en algún dels supòsits 
següents: 
a) les dades personals ja no siguin necessàries en relació amb la finallitat amb la qual van ser recollides, 
b) Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament, 
c) L'interessat s'oposa al tractament i no preval cap altre interès legítim pel seu tractament, 
d) les dades s'han tractat il·licitament, 
e) les dades s'han de suprimir per complir una obligació legal, i 
f) les dades personal s'hagin obtingut en relació a una oferta de serveis de la societat de la informació adreçada 
a menors, una vegada tenen edat per consentir. 
 
Dret d'oposició. 
L'interessat  té dret a oposar-se, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a 
que les seves dades siguin objecte de tractament en els supòsits exposats a continuació en els que el 
responsable del tractament haurà de deixar de tractar les dades de l'interessat: 
a) quan el tractament es basa en l'interés públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable del 
tractament, 
b) el responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interés legítim 
que prevalgui sobre el de l'interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions, 
c) el tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils relacionats amb aquest 
màrqueting, 
d) el tractament té finalitats estadístiques o d'investigació científica o històrica i s'invoca un motiu relacionat 
amb la seva situació personal. 
 
Dret de limitació del tractament. 
L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es 
compleix algun dels quatre suposits següents: 
a) l'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable 
verificar-ne l'exactitud, 
b) el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, 
sol·licita que se'n limiti l'ús, 
c) el responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les 
necessita per formular, exercir o defensar reclamacions, i 
d) l'interessat s'ha oposat al tractament d'acord amb l'article 21.1 del RGPD, mentre es verifica si els motius 
legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat. 
 
Dret a la portabilitat de les dades. 
L'interessat té dret a obtenir una còpia de les seves dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura 
mecànica. Aquest dret implica que les dades personals de l'interessat es transmetin d'un responsable a l'altre, 
sense necessitat que siguin transmesos prèviament al mateix interessat, sempre que sigui tècnicament 
possible. El dret a la portabilitat únicament es podrà exercir quan: 
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a) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, i 
b) el tractament es basa en el consentimemt o en un contracte. 
 

� Exercir aquests drets. 
 
Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret de limitació del tractament i la 
portabilitat de les dades, en dues modalitats telemàtica i presencial. 
 
Modalitat telemàtica: De dilluns a diumenge, durant les 24 hores i mitjançant l'accés a la seu electrònica {accés 
directe a tràmits electrónics drets d'habeas data}. 
Modalitat presencial: De dilluns a divendres, en horari de 08:30 a 14:00 hores a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, 
Plaça Catalunya, núm. 1 - 08397-Pineda de Mar. 
 

� Exercir el dret de reclamació davant una Autoritat de Control 
 
Si considereu que no s'ha donat una resposta adient a la vostra sol·licitud, podeu presentar una reclamació 
davant l'Autoritat de Control —Autoritat Catalana de Protecció de Dades—. 
 
 

� Seguretat del tractament. 
 
De conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, aquesta 
administració municipal disposa de les mesures tècniques i organitzatives per garantir un nivell de 
seguretat adequat al risc per: 
 

1) La seudonimització i el xifrat de les dades personals,  
2) La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència permanents 

dels sistemes i dels serveis del tractament, 
3) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida, en cas 

d'incident físic o tècnic,  
4) Els procesos per verificar, avaluar i valorar regularment l'eficàcia de les mesures establertes per 

garantir la seguretat del tractament. 

 
 

Pineda de Mar, agost de 2018 
 

 
 


