Registre activitats de tractament – Institut Ramon Llull
Elaborat i aprovat en compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i de l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals.
Versió vigent a partir del: 16/12/2020

Nom responsable
Dades de contacte
Delegat de Protecció de dades

Aprovació: 16/12/2020

Institut Ramon Llull
Institut Ramon Llull. Av. Diagonal, 373, 08008 BARCELONA,
www.llull.cat. Tel.: +34 934 67 80 00, A/e info@llull.cat
Institut Ramon Llull. Av. Diagonal, 373, 08008 BARCELONA,
www.llull.cat. Tel.: +34 934 67 80 00. A/e dpd@llull.cat

TRACTAMENTS
Gestió del personal
Gestió de la nòmina i seguretat social
Salut laboral
Control de presència
Proveïdors/clients
Processos selectius de personal
Selecció de professorat d’estudis catalans
Persones inscrites a les proves de català
Interessats en procediments
Convenis de coorganització d’activitats i de patrocinis
Agents de mitjans de comunicació
Recepció de suggeriments, queixes i consultes
Registre de documents
Control d’accessos
Acreditacions
Subscriptors de butlletins
Serveis web

Alta al Registre
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018

Modificacio
ns

04/04/2019

16/12/2020

Directori de professionals
Enviament d’informació
Agenda institucional
Gestió de viatges
Gestió d’estudiants de pràctiques
Gestió col·laborativa en pràctiques de la Xarxa
universitària d’estudis catalans
Estades de formació
Residències FABER

27/03/2019
25/05/2018
25/05/2018
25/05/2018
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
16/12/2020

Participació en pràctiques de la Xarxa universitària d’estudis catalans Participació en pràctiques de la Xarxa
universitària d’estudis catalans

Tractament en qualitat de responsable
Gestió del personal
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris

Categories
tercers

de

destinataris

països

- Gestió del personal.
- Seguiment de l’activitat laboral.
- Formació.
- Gestió i resolució d’incidències.
- Atorgament de llicències, permisos o bestretes.
- Empleats de l’Institut Ramon Llull (IRL).
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Infraccions i sancions administratives.
- Dades de salut (grau minusvalidesa).
- Entitats asseguradores.
- Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.
- Servei d’Ocupació de Catalunya.
- Servicio Público de Empleo Estatal.
- Administracions consorciades (Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona).
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
- Òrgans jurisdiccionals.
- Altres òrgans públics segons normativa.
- Auditoria externa (financera i de compliment).
- Oficina de Racionalització del Sector Públic.
- Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- Sindicatura de Comptes.
- Auditories de control europees i internacionals segons projectes.
- Gestories d’EEUU.

Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Les dades es conserven de forma permanent. S’eliminen regularment documents de suport i auxiliars.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment d’obligació legal (art.6.1.c RGPD).
- Compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD).

Gestió de la nòmina i seguretat social
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Confecció de la nòmina dels empleats i abonament de les contraprestacions econòmiques pel seu treball.
- Empleats de l’Institut Ramon Llull (IRL).
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades de circumstàncies socials.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades especialment protegides: grau minusvalidesa, quota sindical.
- Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.
- Gestories d’EEUU.
- Els previstos a la normativa laboral en relació a la prescripció de responsabilitats en aquesta matèria.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal i de les derivades d’una relació contractual (art.6.1.b RGPD) segons Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós del EBEP i la normativa de desenvolupament,
i Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, por el que s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.

Salut laboral
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Documentar els processos de prevenció i promoció de la salut del personal segons la normativa reguladora.
- Planificar actuacions de millora.
- Organitzar activitats de formació.
- Empleats.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades d’ocupació.
- Dades especialment protegides: dades de salut.
- Institucions i empreses facilitadores de formació.
- Mútua d’accidents de treball i malalties professionals.
- Servei de prevenció de riscos laborals.
- Gestories d’EEUU.
- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió
Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment d’obligacions derivades d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i compliment d’obligacions
legals, segons Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, R/D 39/1997, de 17 de gener,
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Control de presència
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió

- Controlar l’accés a les instal·lacions.
- Fer seguiment del compliment de l’horari laboral del personal.
- Empleats de l’Institut.
- Dades identificatives.
- Altres: classe d’incidència.
------- El Registre diari de Jornada es conservarà durant 4 anys, d’acord amb l’art. 34.9 del Reial Decret Legislatiu

de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de la relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d'obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) segons Real
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós del EBEP i la normativa de
desenvolupament, i Real Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de l’Estatut dels
Treballadors.

Proveïdors/clients
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris

- Registre de persones amb les quals l’IRL té relació econòmica per a l’obtenció i prestació de béns i serveis.
- Gestió comptable, fiscal i administrativa.
- Valoració de pressupostos.
- Seguiment d’encàrrecs de treballs.
- Gestió de pagaments/cobraments.
- Contacte amb els proveïdors/clients.
- Persones que estableixen relació econòmica amb l’IRL, o els seus representants legals.
- Dades identificatives.
- Dades de transaccions.
- Dades econòmiques, fiscals, financeres i d’assegurances.
- Dades acadèmiques i professionals.
--Agència Estatal d’Administració Tributària, o organismes equivalents.
Entitats bancàries o organismes equivalents.
Institucions subvencionadores de programes.
Administracions Consorciades (Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona).
Socis en projectes compartits.
Agència de viatges.
Empreses de traducció.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
Altres òrgans públics segons normativa.
Auditoria externa (financera i de compliment).
Oficina de Racionalització del Sector Públic.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

Sindicatura de Comptes.
Auditories de control europees i internacionals segons projectes.
Òrgans jurisdiccionals.
--- Conservació mentre sigui vigent la relació comercial i posteriorment fins que no hagin prescrit les
responsabilitats en matèria fiscal d’acord amb l’art. 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació SicalWin: usuari password, registre d’actuacions.
- Les pròpies del programa de comptabilitat de T-Systems ITC: usuari password, registre d’actuacions...
- Compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD).
- Compliment d'obligacions legals (art. 6.1.c RGPD).

Processos selectius de personal
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Organització dels processos selectius.
- Avaluació dels candidats.
- Seguiment del procediment de selecció per al lloc o llocs de treball que s’ofereixen.
- Informació sobre la convocatòria i resultats.
- Persones que participen en les convocatòries de provisió de llocs de treball.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades d’ocupació.
- Dades especialment protegides: dades de salut (grau minusvalidesa).
----- Segons la TAAD 16, aprovada per l’Ordre CLT/301/2015 i publicada al DOGC 6966, les dades que figuren en
l’acta definitiva del tribunal qualificador i en edictes i acords dels òrgans col·legiats es conserven de forma
permanent. La resta s’eliminen un cop és ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal.
- Les previstos en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e
RGPD) segons Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós

de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Selecció professorat d’estudis catalans
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Gestió de les convocatòries de selecció de professorat d’estudis catalans a universitats.
- Persones candidates a professors d’estudis catalans a universitats de l’exterior.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Universitats incloses en les convocatòries de selecció.
- Institucions subvencionadores de programes.
- D.G. Política Lingüística. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.
- Altres òrgans públics segons la normativa.
- Universitat de fora de la UE.
- Les dades que figuren en l’acta definitiva del tribunal qualificador i en edictes i acords dels òrgans col·legiats es
conserven de forma permanent. La resta s’eliminen un cop és ferma la resolució de la convocatòria i el
nomenament del personal (DOGC 6966).
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD) i missió realitzada en interès públic (art. 6.1.e
RGPD) segons Capítol I del Títol IV del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Persones inscrites a les proves de català
Finalitat del tractament

- Gestió de les convocatòries de proves de llengua catalana.
- Registre de les dades de les persones inscrites.

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Avaluació de les proves.
- Acreditació dels resultats.
- Persones inscrites a les proves de llengua catalana.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
------- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió
Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Interessats en procediments
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris

- Gestió de subvencions.
- Gestió de convenis.
- Organització o coorganització de programes amb altres organismes.
- Persones sol·licitants de subvencions / ajuts.
- Persones participants en programes organitzats o coorganitzats amb l’IRL.
- Persones sol·licitants d’accés a la informació pública.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades comercials.
- Dades d'ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--En funció de la classe de procediment les dades es poden comunicar a les institucions següents:
- Institucions i organismes coorganitzadors .

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió
de les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Empreses i institucions subvencionadores de programes.
- Agència de viatges.
- Empreses de traducció.
- Aplicatiu RAIS (Registre d’ajuts i subvencions. Generalitat de Catalunya).
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Òrgans jurisdiccionals.
- Altres òrgans públics segons normativa.
- Auditoria externa (financera i de compliment).
- Oficina de Racionalització del Sector Públic .
- Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- Sindicatura de Comptes.
- Auditories de control europees i internacionals segons projectes.
- Institucions i organismes coorganitzadors fora de la UE.
- Els previstos a la taula de gestió documental TAD 749 Expedients de subvencions de concurrència per
promocionar la llengua i la cultura catalana fora del seu àmbit lingüístic.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació i de la plataforma de gestió d’expedients.
- Compliment d’obligació legal, segons Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Convenis de coorganització d’activitats i de patrocinis
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris

- Coorganització d’activitats amb altres entitats o organismes.
- Patrocinadors d’activitats mitjançant l’aportació en espècie.
- Coorganitzadors d’activitats.
- Patrocinadors d’activitats mitjançant l’aportació en espècie.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades comercials.
---Institucions i organismes coorganitzadors.

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

-Empreses i institucions subvencionadores de programes.
-Entitats organitzadores o coorganitzadores d’activitats patrocinades o que gestionin la visibilitat dels patrocinis.
-Agència de viatges.
-Empreses de traducció.
-A altres organismes públics segons normativa.
-Registre de Convenis.
-Òrgans jurisdiccionals.
-Auditoria externa (financera i de compliment).
-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
-Departament d’Afers i relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
-Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
-Sindicatura de Comptes.
-Auditories de control europees i internacionals segons projectes.
- Institucions i organismes coorganitzadors fora de la UE.
- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la
Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment de missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD).

Agents de mitjans de comunicació
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de

- Contacte amb els mitjans de comunicació amb què es relaciona l’Institut Ramon Llull.
- Persones de contacte dels mitjans de comunicació.
- Dades identificatives
- Dades d’ocupació.
------- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.

seguretat
Legitimació

- Consentiment de la persona interessada (art.6.1.a RGPD).

Recepció de suggeriments, queixes i consultes
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Deixar constància de queixes, suggeriments, consultes.
- Registre de persones que fan arribar suggeriments, queixes o consultes.
- Atendre queixes, suggeriments o consultes.
- Tramitar les queixes, suggeriments o consultes.
- Establir contacte amb les persones remitents.
- Persones que formulin sol·licituds d’informació, queixes o suggeriments mitjançant la web
- Persones que sol·licitin informació i presentin incidències a la Seu electrònica
- Dades identificatives.
------- Segons la TAAD 16, aprovada per l’Ordre CLT/301/2015 i publicada al DOGC 6966, les dades que figuren en
l’acta definitiva del tribunal qualificador i en edictes i acords dels òrgans col·legiats es conserven de forma
permanent. La resta s’eliminen un cop és ferma la resolució de la convocatòria i el nomenament del personal.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art.6.1.e RGPD).

Registre de documents
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

- Deixar constància d’entrades i sortides dels documents.
- Identificació de les persones remitents o destinatàries.
- Còmput de terminis a efectes de compliment de les obligacions establertes a cada procediment.
- Seguiment de les actuacions.
- Digitalització de documents en paper.
- Persones remitents o destinatàries de documents diligenciats en el registre, o bé els seus representants.
- Dades identificatives.

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Dades de transaccions.
- Dades econòmiques, fiscals, financeres i d’assegurances.
- Dades acadèmiques i professionals.
--- Altres administracions públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
--- La conservació de les dades vindrà determinada per la classe de procediment al qual faci referència el
document que es diligencia en el Registre.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’obligació legal (art.6.1.c RGPD) segons Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Control d’accessos
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Control d’accessos a la seu de l’Institut Ramon Llull.
- Seguretat de les persones i de les instal·lacions de l’Institut Ramon Llull
- Registrar les entrades i sortides de persones que accedeixen a la seu de l’Institut Ramon Llull.
- Persones que accedeixen a la seu de l’Institut Ramon Llull.
- Dades identificatives.
- Dades d’ocupació.
------- Les dades s’eliminen en el termini d’un mes a comptar des del moment de la recollida (Instrucció 1/1996,
AGPD, BOE 62 de 12/03/1996).
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art.6.1.c RGPD).

Acreditacions
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Acreditar persones físiques estrangeres per a tramitar amb l’ IRL
- Acreditar representants d’empreses estrangeres per a tramitar amb l’IRL
- Persones físiques estrangeres que volen tramitar amb l’IRL
- Representants d’empreses estrangeres que volen tramitar amb l’IRL
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminaran a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art.6.1.c RGPD).

Subscriptors de butlletins
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Enviament de butlletins de l’IRL.
- Gestió de subscripcions al butlletins de l’IRL.
- Gestionar les sol·licituds d’altes, baixes i modificacions de les subscripcions.
- Persones interessades a rebre els butlletins l’IRL.
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Serveis web
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Edició de continguts web.
- Persones interessades en publicar continguts a la web de l’IRL.
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Directori de professionals
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Gestionar els diferents directoris de professionals a efectes de difusió i facilitar el seu contacte en els àmbits
competència de l’Institut Ramon Llull.
- Professionals que actuen en els àmbits competència de l’Institut Ramon Llull.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
--- Amb el consentiment de la persona interessada es difondran en directoris que es publicaran en edicions o
canals propis o en conveni o acord amb tercers.
--- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Enviament d’informació
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Enviament d’informació sobre les matèries pròpies de l’Institut Ramon Llull.
- Persones interessades a rebre informació de l’Institut Ramon Llull.
- Dades identificatives.
------- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD).

Agenda institucional
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Organització d’actes institucionals de l’IRL.
- Trameses d’informació amb finalitats d’organització i protocol.
- Representants institucionals.
- Representants d’entitats o empreses
- Ciutadans a títol individual.
- Dades identificatives.
------- Les dades es conserven mentre els interessats mantinguin la seva condició professional o representatives
mentre no sol·licitin la seva supressió.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Gestió de viatges
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals
Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Mobilitat d’agents culturals.
- Agents culturals.
- Dades identificatives.
--- Entitats asseguradores.
- Empreses que ofereixen serveis d’allotjament i de viatges.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió
Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Gestió estudiants de pràctiques universitàries
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris

- Gestionar l’acollida d’estudiants universitaris en pràctiques que vulguin millorar la qualitat de l’educació
superior i aportar beneficis acadèmics i professionals per al seu desenvolupament integral.
- Organització i seguiment de les pràctiques.
- Registre de persones interessades en realitzar les pràctiques universitàries (curriculars i extracurriculars) a
l’Institut Ramon Llull.
- Enviament d’informació.
- Persones interessades en realitzar pràctiques universitàries (curriculars i extracurriculars) a l’Institut Ramon
Llull.
- Persones que realitzen les pràctiques universitàries (curricular i extracurriculars) a l’Institut Ramon Llull.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
- Dades especialment protegides (dades de salut: discapacitat).
- Entitats asseguradores.

Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Administració Tributària.
- Institut Nacional de la Seguretat Social.
- Entitats bancàries amb finalitat d’abonament de la nòmina.
- Administracions consorciades (Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de Barcelona).
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
- Òrgans jurisdiccionals.
- Altres òrgans públics segons normativa.
- Auditoria externa (financera i de compliment).
- Oficina de Racionalització del Sector Públic.
- Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
- Sindicatura de Comptes.
- Auditories de control europees i internacionals segons projectes.
- Gestories de les localitats on es situen les Oficines sectorials a l’exterior.
- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la
Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

Gestió col·laborativa en pràctiques de la Xarxa universitària d’estudis catalans
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

- Afavorir l’accés de les persones estudiants d’estudis catalans de XarxaLlull a pràctiques professionals que
complementin la seva formació acadèmica i els preparin per exercir activitats professionals en un entorn català
(públic i privat).
- Intermediació amb empreses, entitats i organismes col·laboradors que ofereixen pràctiques.
- Enviament d’informació.
- Persones interessades en rebre ofertes de pràctiques d’entitats que realitzen estades internacionals de
pràctiques.
- Representants d’empreses, entitats i organismes col·laboradors que ofereixen pràctiques.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades de circumstàncies socials.

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades especialment protegides (dades de salut: discapacitat).
- Empreses i entitats públiques o privades que ofereixen pràctiques.
--- Les dades s’eliminen a petició de la persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Consentiment de la persona interessada (art.6.1.a RGPD).

Estades de formació
Finalitat del tractament

Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat

- Registre d’estudiants de català de fora del domini lingüístic interessats a participar als campus i estades.
- Registre de professors interessats a participar en les Jornades de professors.
- Organització o coorganització amb altres administracions públiques d'estades de formació en llengua catalana
dins el domini lingüístic.
- Seguiment i organització de les activitats.
- Tramesa d’informació.
- Persones interessades en els campus i estades, o bé en les jornades de professors.
- Persones interessades en rebre informació sobre els campus, estades i jornades de professors.
- Dades identificatives.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
--- Institucions i organismes coorganitzadors i col·laboradors.
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la
Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.

Legitimació

- Compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
- Consentiment de la persona interessada (art.6.1.a RGPD).

Residències Faber
Finalitat del tractament
Categories d’interessats
Categories de dades personals

Dades de categories especials
Categories de destinataris
Categories de destinataris països
tercers
Terminis previstos per a la supressió de
les diferents categories de dades
Mesures tècniques i organitzatives de
seguretat
Legitimació

- Registre de persones residents.
- Compliment de la relació de prestació de serveis.
- Seguiment i organització dels serveis.
- Tramesa d’informació.
- Persones interessades en fer estada en la residència.
- Persones sol·licitants d’informació.
- Dades identificatives.
- Dades de característiques personals.
- Dades acadèmiques i professionals.
- Dades d’ocupació.
- Dades d’assegurances.
- Govern d’Andorra ( només dels residents que volen encabir en la seva residència)
--- Les dades s’eliminaran en els terminis previstos a les taules d’avaluació documental, aprovades per la
Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.
- Les previstes en el Document de mesures de seguretat.
- Les pròpies de l’aplicació.
- Compliment d’una missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).

ANNEX. Categories de dades personals
S’enumeren seguidament les dades de caràcter personal agrupades per categories (enumeració als efectes d’aquest document).


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



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



Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions; aficions i estils de vida; pertinença a clubs i associacions; llicències,
permisos i autoritzacions personals.



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



Ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral; dades de seguiment de l’activitat laboral, formació, permisos i

llicències, faltes i sancions.


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



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



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



Sancions i infraccions administratives: infraccions administratives, sancions administratives



Dades especialment protegides: condemnes penals, infraccions penals; salut, origen ètnic, vida sexual, orientació sexual; dades genètiques, dades
biomètriques, ideologia, religió, afiliació sindical, creences, opinions polítiques, conviccions filosòfiques.

