4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT DEL CONSORCI
SERVEI DE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS
En data 25 de maig de 2018 va entrar en vigor el Reglament 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 (Reglament general de protecció de dades),
que estableix canvis imminents en el tractament de les dades de caràcter personal, resultant necessari
que el Consorci s’adapti als seus requeriments.
Per Decret de Presidència de data 22 de maig de 2018 es va encomanar la prestació del servei
d’adaptació al reglament general de protecció de dades i normativa que el desenvolupi a l’empresa
OBJETIVO TARSYS, SL, servei que inclou la figura del delegat de protecció de dades.
Per Decret de Presidència de data 23 de maig de 2018 es van encomanar les tasques relatives a la
figura del delegat de protecció de dades a l’empresa externa OBJETIVO TARSYS, SL, acord que va ser
oportunament notificat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
L’article 30 del Reglament general de protecció de dades regula el registre de les activitats de
tractament, que substitueix els fitxers de dades personals.
Per tot l’exposat, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels acords següents:

Primer. Aprovar el Registre de les activitats de tractament del Consorci Servei de Recaptació CerdanyaRipollès, que s’annexa a la present resolució.
Segon. Facultar al president per a l’aprovació de les actualitzacions del Registre de les activitats de
tractament que resultin necessàries.
Tercer. Notificar aquest acord al delegat de protecció de dades.

Ripoll, octubre de 2018
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