
REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT 
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ACIDH

DADES CONTACTE DPD TRACTAMENT BASE JURÍDICA FINALITAT TID

dpdfundacio@acidh.org PATRONS No existeixen No existeixen

dpdfundacio@acidh.org DONANTS Persones donants No existeixen

dpdfundacio@acidh.org VOLUNTARIAT Persones voluntàries No existeixen

RESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT

CATEGORIA 
AFECTATS

CATEGORIA 
DADES

DESTINATARIS / 
ET

TERMINIS 
CONSERVACIÓ

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

Execució de 
contracte o 
mesures 
precontractuals

Gestionar les dades 
de les persones que 
formen part del 
Patronat i de la resta 
d'òrgans de govern 
(Comissió delegada, 
Consell assessor, 
Comitè d'Honor i 
Gerència)

Persones que 
formen part del 
Patronat i de la resta 
d'òrgans de govern 

Identificatives 
(nom, cognoms, 
NIF, domicili, 
dades de 
contacte, dades 
bancàries)

Les dades es 
tractaran mentre 
mantinguin la seva 
condició de soci i 
durant el termini 
que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

Compliment 
d'obligació legal

Gestionar les dades 
identificatives de les 
persones que 
realitzen donacions a 
l'Associació

Identificatives 
(nom i cognoms, 
DNI, correu 
electrònic, 
telèfon, compte 
bancari)

Administracions i 
organismes públics 
competents en la 
matèria

Les dades es 
tractaran mentre 
mantinguin la seva 
condició de 
membres de la junta 
i durant el termini 
que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

Execució de 
contracte

Gestionar les dades 
identificatives de les 
persones que 
realitzen tasques de 
voluntariat a 
l'Associació

Identificatives 
(nom i cognoms, 
DNI, correu 
electrònic, 
telèfon)

Administracions i 
organismes públics 
competents en la 
matèria

Les dades es 
tractaran mentre 
mantinguin la seva 
condició de 
membres de la junta 
i durant el termini 
que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions



REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT 
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ACIDH

DADES CONTACTE DPD TRACTAMENT BASE JURÍDICA FINALITAT TIDRESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT

CATEGORIA 
AFECTATS

CATEGORIA 
DADES

DESTINATARIS / 
ET

TERMINIS 
CONSERVACIÓ

dpdfundacio@acidh.org Identificatives No existeixen

dpdfundacio@acidh.org Usuaris No existeixen

dpdfundacio@acidh.org No existeixen

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

MEMBRES DE 
LA JUNTA 
DIRECTIVA

Obligació legal / 
Interès legítim

Gestionar les dades 
de les persones que 
formen part de la 
Junta de l'Associació

Membres de la Junta 
de l'Associació

Organismes públics 
competents en la 
matèria

Les dades es 
tractaran mentre 
mantinguin la seva 
condició de 
membres de la junta 
i durant el termini 
que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

USUARIS 
SERVEIS

Execució de relació 
contractual / 
Consentiment

Gestionar les dades 
de les persones que 
utilitzen els serveis 
que ofereix 
l'Associació

Identificatives 
(nom, cognoms, 
NIF, domicili, 
dades de 
contacte, dades 
bancàries) i de 
categoria 
especial (salut, 
vida sexual, 
afiliació sindical, 
opinió política, 
genètica, 
infraccions i 
condemnes 
penals)

Organimes públics 
competents en la 
matèria i institucions 
públiques sanitàries 
per coordinacions 
(ex: EAP, CDIAP, 
Ensenyament, 
CSMIJ, CSMA, 
SEMSDI)

Les dades es 
tractaran mentre 
duri la prestació del 
servei i durant el 
termini que prevegui 
la normativa vigent 
en cada moment 
per fer front a 
l'exercici i defensa 
de reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

PERSONAL I 
RECURSOS 
HUMANS

Execució de 
contracte 

Gestionar les dades 
dels treballadors, 
voluntaris, estudiants 
de l'Associació per 
mantenir la relació 
laboral 

Treballadors, 
voluntaris i 
estudiants en 
pràctiques 

Identificatives 
(nom, cognoms, 
NIF, domicili, 
número de la 
SS, dades 
bancàries, 
dades de 
contacte), 
acadèmiques i 
professionals. 
Dades relatives 
a infraccions i 
condemnes 
penals (Registre 
Delinqüents 
Sexuals)

Organismes públics 
competents en la 
matèria

Les dades es 
tractaran mentre 
duri la relació 
laboral i durant el 
termini que prevegui 
la normativa vigent 
en cada moment 
per fer front a 
l'exercici i defensa 
de reclamacions



REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT 
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ACIDH

DADES CONTACTE DPD TRACTAMENT BASE JURÍDICA FINALITAT TIDRESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT

CATEGORIA 
AFECTATS

CATEGORIA 
DADES

DESTINATARIS / 
ET

TERMINIS 
CONSERVACIÓ

dpdfundacio@acidh.org PROVEÏDORS No existeixen

dpdfundacio@acidh.org Obligació legal No existeixen

dpdfundacio@acidh.org Identificatives No existeixen 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES MESURES TÈCNIQUES I ORGANITZATIVES DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA D'INTEGRACIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ

El personal contractat, persones voluntàries i entitats alienes signen un compromís de confidencialitat.

Es regulen les relacions amb terceres entitats que tenen accés a dades personals per a prestar un servei a acidH mitjançant un contracte d'encarregat del tractament.

L'equipament informàtic i el programari es mantenen actualitzats.

Es realitzen còpies de seguretat.

S'utilitzen connexions segures.

Es comproven les mesures físiques que s'han implantat als centres de tractament.

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

Execució de 
contracte o 
mesures 
precontractuals / 
Obligació legal

Gestionar les dades 
de contacte de 
proveïdors i 
professionals que 
ofereixen productes i 
serveis a l'Associació

Persones de 
contacte i 
professionals

Identificatives 
(nom, cognoms, 
dades de 
contacte, NIF)

Organismes públics 
competents en la 
matèria

El que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

COMPTABILITAT 
I 
ADMINISTRACIÓ

Tractament de les 
dades personals 
necessàries per la 
gestió comptable de 
l'associació

Socis, proveïdors, 
treballadors i usuaris

Identificatives, 
econòmiques, 
financeres i 
tributàries

Organismes públics 
competents en la 
matèria

El que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions

Fundació Privada Tutelar 
AcidH                               
NIF: G-61630950                   
                        C/ Mila i 
Fontanals,14-26,1r-2A           
                              08012 
Barcelona          
facidh@acidh.org                   
         

USUARIS 
XARXES 
SOCIALS I 
PÀGINA WEB

Interès legítim / 
Execució mesures 
precontractuals

Gestió de les dades 
de les persones que 
són usuàries de la 
pàgina web i xarxes 
socials de 
l'Associació

Contactes i usuaris 
(*la web no utilitza 
cookies)

Organismes públics 
competents en la 
matèria

El que prevegui la 
normativa vigent en 
cada moment per 
fer front a l'exercici i 
defensa de 
reclamacions



REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT 
FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR ACIDH

DADES CONTACTE DPD TRACTAMENT BASE JURÍDICA FINALITAT TIDRESPONSABLE DEL 
TRACTAMENT

CATEGORIA 
AFECTATS

CATEGORIA 
DADES

DESTINATARIS / 
ET

TERMINIS 
CONSERVACIÓ

Existeixen procediments d'assignació, identificació i de control d'accés dels usuaris autoritzats per accedir a la documentació i sistemes d'informació.


	RAT - acidH

