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Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 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 (RGPD) 
 

REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT  
(art. 30 RGPD) 

 
Responsable dels tractaments: 
CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (CBB) 
CIF: P0800083H 
Domicili: Rambles 88, 08002 Barcelona 
Delegat de protecció de dades: DPD-consorcibiblioteques@bcn.cat 
 
 
Fitxer FORMACIÓ ESPAIS MULTIMEDIA 

Nom del Tractament Serveis dels espais multimedia 

Finalitat del Tractament 

 
Gestió de les inscripcions a cursos, activitats i formacions que ofereixen les biblioteques a 
través dels espais multimèdia. Gestió expedient formatiu.  
Explotació estadísitica i analisis de perfils 
 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
L’empresa Barcelona Activa en aquells cursos realitzats en col·laboració amb el CBB 
(identificats com a cursos Cibernàrium) i a d’altres empreses de formació amb les quals hi 
ha un conveni de col·laboració. 
 

Persones afectades pel tractament Alumnes 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
De caràcter identificatiu (Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça postal o electrònica); de 
característiques personals; acadèmiques i professionals.(nivell esudis si treballa) 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Un cop finalitzada la formació, es conservan les dades durant un període màxim de 10 anys 
sense perjudici del dret de supressió que tenen els titulars de les dades.  
Les dades per a fins estadístics, es consevaran garantint, sempre, el principi de minimització 
de les dades i aplicant mesures de seguretat amb la seudonimització de les dades. 
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Fitxer FORMACIÓ ESPAIS MULTIMEDIA 

Nom del Tractament Comunicaciones espais multimedia 

Finalitat del Tractament Gestió de les comunicacions informatives sobre les activitats, cursos i tallers formatius dels 
espais multimèdia  

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Subscriptors 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
De caràcter identificatiu (Nom i cognoms, adreça electrònica). 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Quan l’usuari en sol·liciti la supressió. 
 

 
 
Fitxer JORNADES PROFESSIONALS 

Nom del Tractament Jornades professionals 

Finalitat del Tractament Inscripcions, gestió de les jornades professionals i emissió de certificats. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Professionals docents, assistents i voluntaris (de la facultat) 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
De caràcter identificatiu (Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça electrònica); d’ocupació 
laboral; academiques i professionals., imatges i gravacions 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Es conserven durant un termini màxim de 5 anys, sense perjudici del dret de supressió que 
tenen els titulars de les dades.  
Les dades dels docents i voluntaris es conserven, en tot cas, fins que el titular en demani la 
supressió i durant el termini màxim de 5 anys des de la finalització de les relacions amb el 
CBB.  
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Fitxer USUARIS BIBLIOTEQUES 

Nom del Tractament Butlletí més biblioteques de Barcelona 

Finalitat del Tractament gestió de comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de 
biblioteques de Barcelona i iniciatives culturals de la ciutat 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Subscriptors 

Norma o base legal habilitant Consentiment 
Missió en interés públic (Llei 7/85 de bases de règim local) 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
Dades identificatives (Nom, cognoms, telf, adreça electrònica)  
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Quan l’usuari en sol·liciti la supressió. 
 

 
 
 
Fitxer AGENDA DE CONTACTES 

Nom del Tractament Comunicacions entitats i prensa 

Finalitat del Tractament 
Gestió de comunicacions informatives a la premsa, i als contactes institucionals i del sector 
cultural amb la finalitat de promocionar les activitats i els serveis de biblioteques de 
Barcelona 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Contactes, Entitats, institucions, mitjans de comunicació 

Norma o base legal habilitant Consentiment  
Missió en interés públic (Llei 7/85 de bases de règim local) 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
Dades identificatives (Nom, cognoms, adreça electrònica)  
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Quan l’usuari en sol·liciti la supressió. 
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Fitxer PROVEÏDROS PROGRAMES CULTURALS 

Nom del Tractament Proveïdros programes culturals 

Finalitat del Tractament Base de dades de proveïdors per a la gestió i coordinació de les activitats organitzades per la 
direcció de Programes i cooperació cultural. Inclou els CV. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Professionals, col·laboradors 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
De caràcter identificatiu (Nom i cognoms, DNI, telèfon, imatge, adreça postal o electrònica); 
de característiques personals; d’informació comercial; dades acadèmiques i professionals; 
dades d’ocupació laboral.  CV 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Es conserven les dades durant un període màxim de 5 anys des de l’últim servei prestat 
 

 
 
 
Fitxer ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

Nom del Tractament Inscripcions activitats 

Finalitat del Tractament Gestió de les inscripcions i coordinació de les activitats i els esdeveniments culturals que 
organitzen les biblioteques de Barcelona 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Participants 

Norma o base legal habilitant Consentiment 
Missió en interés públic (Llei 7/85 de bases de règim local) 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
De caràcter identificatiu (Nom i cognoms, DNI, telèfon, adreça postal o electrònica). 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
S’elimine un cop finalitzada l’activitat. 
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Fitxer ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

Nom del Tractament Imatges activitats 

Finalitat del Tractament 
Captacio d'imatges i grabacions dutes a terme durant les activitats i esdeveniments culturals 
organtizades a es biblioteques per la seve utlització posterior a la Web i d'altres mitjans de 
difusió social. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Es publiquen a la web i xarses socials 
 

Persones afectades pel tractament Participants, menors, pares/mares/tutors legals 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
De caràcter identificatiu (imatges). 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
S’eliminen quan l’usauri en sol·licita la supressió. 
 

 
 
 
Fitxer ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS 

Nom del Tractament Peticions externes 

Finalitat del Tractament Gestionar els mitjans de comunicación que soliciten dur a terme gravacions dins els espais 
de les biblioteques. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
No es comuniquen a tercers 
 

Persones afectades pel tractament Mitjans de comunicació, periodistes. 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
De caràcter identificatiu (Nom, cognoms, telf, mail). 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
S’eliminen quan l’usauri en sol·licita la supressió. 
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Fitxer RECURSOS HUMANS 

Nom del Tractament Processos de selecció i borsa de treball 

Finalitat del Tractament Processos de selecció, així com la incorporació a la borsa de treball un cop superat el procés 
de selecció corresponent.  

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Empreses externes i assessors experts que participen en el procés de selecció i amb els quals 
el Consorci ha signat el corresponent contracte de protecció de dades.  
 

Persones afectades pel tractament Aspirants 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, e-mail, imatge, signatura,  característiques personals, 
dades acadèmiques, dades professionals, d'ocupació laboral; Instancia, CV. 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Deure de conservar l'expedient administratiu, per possibles recursos que pugin interposar els 
participants o bé per possibles impugnacions.  
Les dades curriculars incloses a la borsa de treball s’eliminen 5 anys després que hagi deixat 
d’estar activa. 
 

 
Fitxer RECURSOS HUMANS 

Nom del Tractament Administració laboral 

Finalitat del Tractament Gestió del personal, contractació, gestió nòmines, altes i baixes SS, jornades i horaris, gestió 
permisos i vacances, llicències i beneficis socials, asseguradores 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Seguretat social, Administració tributaria, entitats bancaries,  asseguradores; (plans de 
pensions) fundació tripartita, Comité empresa, representants dels treballadors i sindicals; 
agencies de viatges., ajuntament de Barcelona, Diputacio, Inspecció de treball. 
 

Persones afectades pel tractament Treballadors. 

Norma o base legal habilitant Relació contractual, obligació legal 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
Nom, cognoms, DNI, adreça, telèfon, e-mail, imatge, signatura,  característiques personals, 
dades acadèmiques, dades professionals, dades econòmiques 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Un cop finalitzada la realció contractual es mantindran a disposció de les administracions 
publiques, jutges i tribunals degudament bloquejats durant el transcurs del temps en què es 
pugui exigir algún tipus de responsabilitat derivada de l’execució del contracte. Un cop 
finalitat aquest termi el CBB conservarà les seves dades minimitzades per motius d’interès i 
valor històric i estadístic. 
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Fitxer RECURSOS HUMANS 

Nom del Tractament Formacions 

Finalitat del Tractament Gestió dels cursos de formació duts a terme pel personal de l'entitat; explotació a nivell 
estadistic, perfils. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Empreses i entitats de formació, formadors interns (docents) fundació tripartita., Ajuntament  
de Barcelona  i Diputació, Inspecció de treball 
 

Persones afectades pel tractament Treballadors 

Norma o base legal habilitant Relació contractual 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
Nom i cognoms, DNI, telf, mail, lloc de treball, càrrec, formacions 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Un cop finalitzada la realció contractual es mantindran a disposció de les administracions 
publiques, jutges i tribunals degudament bloquejats durant el transcurs del temps en què es 
pugui exigir algún tipus de responsabilitat derivada de l’execució del contracte. Un cop 
finalitat aquest termi el CBB conservarà les seves dades minimitzades per motius d’interès i 
valor històric i estadístic. 
 

 
Fitxer RECURSOS HUMANS 

Nom del Tractament Estudiants en  practiques i plans d’ocupació. 

Finalitat del Tractament Gestionar la participació d'estudiants en practiques i personal provinents de plans 
d'ocupació. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Empreses de formació, fundació tripartita., Seguretat social, inspeccio treball 
 

Persones afectades pel tractament Estudiants en practiques i plans d’ocupació 

Norma o base legal habilitant Relació regulada per Conveni. 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
Nom i cognoms, DNI, telf, adreça, mail, escola, curs, tutors i director de l'escola, lloc de 
treball, càrrec, formacions 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Un cop finalitzada la realció per conveni es mantindran a disposció de les administracions 
publiques, jutges i tribunals degudament bloquejats durant el transcurs del temps en què es 
pugui exigir algún tipus de responsabilitat derivada de l’execució del conveni. Un cop 
finalitat aquest termi el CBB conservarà les seves dades minimitzades per motius d’interès i 
valor històric i estadístic. 
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Fitxer RECURSOS HUMANS 

Nom del Tractament Prevenció de riscos laborals 

Finalitat del Tractament Gestio de la prevenció de riscos laborals: formacions, accidents, vigilancia de la salud. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Mutua; empresa PRL, Seguretat social, Generalitat, (CONTA);  inspecció de treball, agencia 
salut publica; (ASPB); centre nacional de seguretat e higiene del treball,  
 

Persones afectades pel tractament Treballadors 

Norma o base legal habilitant Relació contractual, obligació legal 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
Dades identificatives (nom, cognoms, DNI, sexe, edat,  informes aptes/no aptes; 
investigacions accidents., Registre de les formacions 
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Un cop finalitzada la relació contractual les dades serán eliminades acomplerts els teminis 
establerts a la legislació de PRL 
 

 
 
Fitxer GESTIÓ ECONÒMICA 

Nom del Tractament Administració i gestió econòmica 

Finalitat del Tractament Gestió econòmica, la facturació i les relacions comercials amb els proveïdors.  
Gestió contractual, convenis i donacions, gestio comptable i fiscal 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Administracio tributaria, Seguretat social, enitats bancaries., Ajuntament de barcelona 
(contractes menors de persones fisiques per llei de transparencia)- per publicarles,  
 

Persones afectades pel tractament Proveïdors, clients, treballadors  i altres col·laboradors 

Norma o base legal habilitant Relació contractual, obligació legal 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
De caràcter identificatiu, econòmiques i professionals  
 

Terminis previstos per la 
supressió 

 
Deure de conservació dels expedients administratius vinculat al dret d'accés a la informació 
pública (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern) 
Un cop esgotats els terminis de possibles reclamacions o peticions per part dels afectats, són 
eliminats.  
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Fitxer REGISTRE 

Nom del Tractament Oficina registre 

Finalitat del Tractament Fer constar la recepció de la teva petició al Registre. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Entitat, organisme o Administració pública que hagi de tramitar la seva petició 
 

Persones afectades pel tractament Sol·licitants 

Norma o base legal habilitant Consentiment 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 

 
de caràcter identificatiu (DNI, telèfon, nom i cognoms, altres: data i hora en que s’ha 
entregat la sol·licitud)   
 

Terminis previstos per la 
supressió 
 
 

 
Deure de conservació dels expedients administratius vinculat al dret d'accés a la informació 
pública (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern) 
Un cop esgotats els terminis de possibles reclamacions o peticions per part dels afectats, són 
eliminats.  
 

 
 
Fitxer VIDEOVIGILANCIA 

Nom del Tractament Videovigilancia 

Finalitat del Tractament Gestió de la seguretat dels usuaris, treballadors i els equipaments de les biblioteques. 

Cessions de Dades (a més de 
jutges i tribunals) 

 
Cossos i forces de seguretat 
 

Persones afectades pel tractament Personal, usuaris, proveïdors 

Norma o base legal habilitant 

 
Missió en interè públic prevista en una norma amb rang de llei per a preservar la seguretat i 
vigilància a les biblioteques 
 

Transf. Internac. (fora de EEE) 
 
No es comuniquen dades fora de la unió europea. 
 

Tipologia de dades 
 
de caràcter identificatiu (imatges)   
 

Terminis previstos per la 
supressió 
 
 

Les dades s'eliminen en el termini màxim d’un mes 

 


