POLÍTICA DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
1. Introducció
Foment de Ciutat, SA, és una empresa pública que té com a titular únic a l’Ajuntament de
Barcelona. L’objecte social de l’entitat és:
a) El desenvolupament, execució i coordinació de plans integrals de territori o plans
integrals d’Àrees, en els barris de la ciutat de Barcelona i prèviament validats per
l’Òrgan Municipal competent. 9 b) Suport en la transformació urbana del Districte de
Ciutat Vella, desenvolupant i execució aquelles accions, programes i/o actuacions que
es considerin necessaris per aquesta transformació.
b) Suport en la transformació urbana del Districte de Ciutat Vella, desenvolupant i
execució aquelles accions, programes i/o actuacions que es considerin necessaris per
aquesta transformació.
Sense perjudici d’aquest objecte la societat pot realitzar altres actuacions mitjançant la
corresponent encomana de gestió.
Als efectes d’informar de la política de gestió de dades de caràcter personal que pugui emprar
Foment de Ciutat, i en compliment de la normativa vigent, es procedeix a informar, de forma
clara, del tractament d’aquestes dades de caràcter personal per part de Foment de Ciutat.

Aquesta normativa és:

•

•

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 pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals.

2. Extensió
Aquest document s’aplica a les dades de caràcter personal que, en execució del seu objecte
social, recapti Foment de Ciutat.
3. Dades del responsable del Tractament
Denominació: Foment de Ciutat, SA
CIF: A62091616
Adreça: carrer Pintor Fortuny 17-19, 08001, Barcelona
Telèfon: 932666600
Web: https://ajuntament.barcelona.cat/fomentdeciutat/ca

4. Finalitat d’aquestes dades
Les dades es tracten amb les següents finalitats:
•
•
•
•
•
•
•

Gestió i dinamització de grups de treball.
Realitzar seguiment del compliment de les condicions de contractació.
Avaluacions dels treballs impulsats per Foment de Ciutat.
Atenció a informació requerida.
Gestió de pagament, liquidacions i cobraments.
Contactar amb les persones necessàries que es troben relacionades amb
procediments impulsats directament per Foment de Ciutat.
Procediments de selecció de personal.

5. Informació recopilada
Foment de Ciutat únicament tractarà la informació necessària per a l’execució del seu objecte
social.
Aquestes dades poden ser lliurades directament pels interessats en el marc de l’activitat
directament impulsada per Foment de Ciutat o facilitades per tercers.
Aquestes dades són recopilades directament Foment de Ciutat o indirectament en l’execució de
les seves activitats. No existeix un formulari web online per recopilar aquestes dades.
La recopilació de dades de caràcter personal serà aquella indispensable, i quan es tractin de
dades sensible que es considera que són de major sensibilitat es buscarà evitar o limitar la
seva recopilació. En aquells casos que la finalitat de l’activitat sigui susceptible de ser
anomitzada es buscarà anonimitzar (p. ex. informe d’avaluació).

6. Tractament de les dades facilitades a Foment de Ciutat.
Foment de ciutat pot tractar les dades facilitades directament pels interessats, les facilitades
per altres agents pel compliment del seu objecte i les obtingudes en registres oficials.
Aquestes dades no s’utilitzen amb finalitats comercials ni seran cedides a tercers privats sense
l’autorització corresponent.
Les dades no seran comunicats a tercers aliens a Foment de Ciutat, SA, sense perjudici de les
autoritats públiques o privades a les què se’ls hagi de lliurar per obligació legal o necessitat per
l’execució de les finalitats de Foment de Ciutat.
7. Relació de drets als titulars de les dades.
- Dret a accedir a les seves dades personals per a conèixer quines dades personals estem
tractant.
- Dret a la rectificació de les dades inexactes
- Dret a la supressió quan -entre altres motius- les dades ja no siguin necessaris per a les
finalitats que van ser recollits.
- Dret a la limitació del tractament de les seves dades, sense perjudici que es mantingui
aquelles necessàries per al compliment de les obligacions legals de Foment de Ciutat.

- Dret d’oposició al tractament de les seves dades, sense perjudici que es mantingui aquelles
necessàries per al compliment de les obligacions legals de Foment de Ciutat.
- Dret a la portabilitat: que les dades es transmetin directament a un altre responsable en
format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible. Es considera
que aquest dret no aplica al cas de Foment de Ciutat.
- Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les
seves dades personals.
Pot exercir els referits drets dirigint un e-mail a l'adreça electrònica jramos@bcn.cat amb la
referència “Sol·licitud de drets”, adjuntant una còpia del seu DNI o document similar.
Disposa d'informació i models per a exercir els drets esmentats anteriorment en la web de
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
8. Termini de preservació d’aquestes dades
¿Quant temps conservem les seves dades?
Les dades tractades per Foment de Ciutat es preservaran pel termini prudencial necessari per
a l’execució de les seves funcions i el compliment de les seves obligacions legals. A títol
enunciatiu:
•
•
•
•
•

Les dades que tinguin per finalitat justificar i acreditar el procediment davant d’autoritats
públiques i/o autoritats es preservaran durant un termini no inferior a cinc (5) anys des
de la finalització del procediment.
Les dades personals facilitades per sol·licitar informació: fins un termini de dos anys a
comptar des de la resposta.
Les dades personals facilitades pel seguiment del compliment de les condicions
d’execució de contractació: fins un termini prudencial des de la seva correcta
acreditació (3 mesos).
Les dades personals utilitzades per a la confecció de processos d’avaluació: fins a la
validació de l’avaluació final.
Les dades de contacte per a la dinamització de grups: fins a un termini prudencial des
de la seva finalització (1 any).

9. Exigència a tercers.

En l’execució del seu objecte i finalitats, les activitats que desenvolupa Foment de Ciutat, SA,
poden ser executades per un tercer. Foment de Ciutat, SA, sol·licita a aquest tercer el
compliment de la normativa vigent i l’adequat tractament de les dades personal que obtingui.
Es limitarà el seu ús a l’objecte dels treballs, sense poder cedir-los a tercers ni mantenir
aquestes dades més enllà dels terminis prudencials que siguin exigibles.
Foment de Ciutat, SA, no tractarà de no tenir còpia d’aquestes dades a excepció que sigui
imprescindibe.

10. Observacions.

En cas que l’exercici dels drets de limitació del tractament impossibiliti la continuació del servei
o treball en que participa el peticionari es deixarà de mantenir aquesta relació, sempre que
sigui possible legalment.

