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Registre de les activitats de tractament que porta a terme la Fundació Palafrugell Gent Gran  
com a encarregat del tractament  
 
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 de: 24/02/2022                       Aprovació: Patronat 
Versió anterior consultable en aquest enllaç 
 
 
Nom encarregat del tractament Fundació Palafrugell Gent Gran 
Dades de contacte de l’encarregat del 
tractament 

Av. Mestre Josep Bonay, 13, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 35 00, www.pfgg.cat. 

Dades contacte del Delegat de Protecció de 
Dades 

Av. Mestre Josep Bonay, 13, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 35 00, dpd@pfgg.cat.  

 
 
TRACTAMENTS en qualitat d’ ENCARREGAT DE TRACTAMENT: 
 
 

Responsable del tractament Tractament 

Departament de drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya Prestacions socials 

Ajuntament de Palafrugell Gestió usuaris residència 
assistida 

Ajuntament de Palafrugell Gestió usuaris centre de dia 
Ajuntament de Palafrugell videovigilància 
 
  

https://www.pfgg.cat/doc/Pol_004_06_v02_RAT_encarregat_FPFGG.pdf
http://www.pfgg.cat/
mailto:dpd@pfgg.cat
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Prestacions socials 

Descripció del tractament - Correspon al tractament Prestacions socials del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. Segons el 
Registre d’activitats de tractament engloba els usuaris de places concertades del servei de residència assistida i el servei de 
centre de dia, concertades amb la Generalitat. 

Responsable del tractament - Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. 

Dades de contacte del Responsable - Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona (CP 08019), http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/  

Dades contacte del Delegat de Protecció de 
Dades 

- Passeig del Taulat, 266-270, de Barcelona (CP 08019), proteccio.tsf@gencat.cat  

Operacions de tractament - Recollida, registre, organització, estructuració, utilització, consulta i transmissió de les dades.   

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

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

- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions: aficions i estils de vida.  

- Dades 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. 

- Dades de categories especials: salut. 

Nombre de persones interessades  - 120 aprox. Nombre de registres - 120 aprox. 

Categories de destinataris països tercers  - No es preveuen transferències internacionals. 

Mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat 

- Les establertes en el document política de compliment en matèria de protecció de dades de caràcter personal de la 
Fundació Palafrugell Gent Gran i del Departament de drets Socials. 

- Les pròpies de les aplicacions que permeten gestionar les dades.   

 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/
mailto:proteccio.tsf@gencat.cat
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Gestió usuaris residència assistida 

Descripció del tractament - Correspon al tractament Gestió usuaris residència assistida de l’Ajuntament de Palafrugell Gent Gran. 

Responsable del tractament - Ajuntament de Palafrugell Gent Gran.  

Dades de contacte del Responsable - Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, ajuntament@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Dades contacte del Delegat de Protecció de 
Dades 

- Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, dpd@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Operacions de tractament - Recollida, registre, organització, estructuració, utilització, consulta i transmissió de les dades.   

Categories de dades - Identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal, adreça electrònica, 
telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica; imatge, veu; nom d’usuari, número de registre personal. 

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

- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions: aficions i estils de vida.  

- Dades 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. 

- Dades categories especials: dades de salut, signatura biomètrica. 

- Altres: geolocalització.  

Nombre de persones interessades  - 120 aprox. Nombre de registres - 120 aprox. 

Categories de destinataris països tercers  - No es preveuen transferències internacionals. 

Mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat 

- Les establertes en el Document de mesures de seguretat de la Fundació Palafrugell Gent Gran i l’Ajuntament de Palafrugell. 

- Les pròpies de les aplicacions que permeten gestionar les dades.   

 

  

mailto:ajuntament@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/
mailto:dpd@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/
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Gestió usuaris centre obert 

Descripció del tractament - Correspon al tractament Gestió usuaris centre de dia de l’Ajuntament de Palafrugell. 

Responsable del tractament - Ajuntament de Palafrugell. 

Dades de contacte del Responsable - Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, ajuntament@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Dades contacte del Delegat de Protecció de 
Dades 

- Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, dpd@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Operacions de tractament - Recollida, registre, organització, estructuració, utilització i consulta de les dades.   

Categories de dades - Identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF; número de la Seguretat Social o mutualitat; adreça postal, adreça electrònica, 
telèfon; professió; signatura manuscrita, signatura electrònica; imatge, veu; nom d’usuari, número de registre personal. 

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

- Circumstàncies socials: allotjament o habitatge; propietats o possessions: aficions i estils de vida.  

- Dades 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. 

- Dades categories especials: dades de salut, signatura biomètrica. 

- Altres: geolocalització.  

Nombre de persones interessades  - 120 aprox. Nombre de registres - 120 aprox. 

Categories de destinataris països tercers  - No es preveuen transferències internacionals. 

Mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat 

- Les establertes en el Document de mesures de seguretat de la Fundació Palafrugell Gent Gran i l’Ajuntament de 
Palafrugell. 

- Les pròpies de les aplicacions que permeten gestionar les dades.   

 

mailto:ajuntament@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/
mailto:dpd@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/
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Videovigilància 

Descripció del tractament Correspon al tractament videovigilància de l’Ajuntament de Palafrugell 

Responsable del tractament - Ajuntament de Palafrugell. 

Dades de contacte del Responsable - Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, ajuntament@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Dades contacte del Delegat de Protecció de 
Dades 

- Carrer Cervantes 16, de Palafrugell (CP 17200), tel. 972 61 31 00, dpd@palafrugell.cat, www.palafrugell.cat.   

Operacions de tractament - Recollida i registre de les dades 

Categories de dades 

 
 
 
 

- Identificadores: imatge 

 

 

Nombre de persones interessades  ----- Nombre de registres ------  

Categories de destinataris països tercers  - No es preveuen transferències internacionals. 

Mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat 

- Les establertes en el Document de mesures de seguretat de la Fundació Palafrugell Gent Gran i l’Ajuntament de 
Palafrugell. 

 

mailto:ajuntament@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/
mailto:dpd@palafrugell.cat
http://www.palafrugell.cat/

