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Denominació i codificació
Responsable del tractament

Finalitats

Base jurídica del tractament

Nom i dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades

Origen i categoria de dades
personals

Mesures tècniques i organitzatives
de seguretat

Categoria de destinataris de
comunicacions, inclosos tercers
països i organitzacions
internacionals
Transferències internacionals
Termini previst per a la supressió
de les diferents categories de
dades

Informació addicional

Gestió del registre d’entrada i sortida
Codi: 1001
Consorci Prat Nord
NIF P0800187G
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 95 06
Adreça electrònica: consorci@consorcipratnord.cat
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Gestió i seguiment dels documents que es presenten o reben al
Consorci i dels documents oficials que s’envien a altres
administracions o particulars.
Tractament lícit pel compliment d’obligacions legals.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
• Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
Nextret Ciberseguridad SL
NIF B88090816
Rambla de Catalunya, 33
08007 Barcelona
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Dades personals proporcionades directament per la persona
afectada, pels seus representants legals, o per altres
administracions públiques, d’acord amb les previsions legals.
Dades identificatives relatives a les característiques personals
(estat civil, família, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe, nacionalitat), dades acadèmiques i professionals o
relatives al lloc de treball, categories especials de dades (com
ara, dades socials, de salut o judicials, tant d’adults com de
menors), i altres dades que s’aportin.
El responsable del tractament està obligat a vetllar pel
compliment dels requisits previstos en la legislació vigent,
adoptant les mesures organitzatives i tècniques per a la
protecció de dades personals.
Els documents romandran sotmesos al tractament propi de
l’activitat sol·licitada.
Quan així se sol·liciti, o correspongui de conformitat amb la
normativa aplicable, es comunicarà a altres administracions
públiques i/o autoritats competents en la matèria.
Sense transferències.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la
persona afectada no sol·liciti la supressió, i durant el temps
necessari per poder complir les finalitats per a les quals s’han
obtingut, en exercici de les competències i funcions del
Consorci, i per determinar les possibles responsabilitats
d’aquestes finalitats.
En tot cas, es complirà almenys amb el temps mínim de
conservació de la informació i amb la normativa d’arxius i
documentació en matèria de tria i eliminació de documents en
format paper o electrònic.
Per obtenir més informació o comunicar qualsevol queixa al
respecte es pot contactar amb consorci@consorcipratnord.cat /
protecciodedades@consorcipratnord.cat.
També es pot acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, c. del Rosselló, 214, esc. A, 1-1, 08008 - Barcelona, tel.
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Drets de les persones afectades

93 552 78 00, apdcat@gencat.cat i www.apdcat.cat.
• Dret d’informació i d’accés.
• Dret de rectificació.
• Dret de supressió o dret d’oblit.
• Dret a la limitació del tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Més informació sobre protecció de dades:
http://consorcipratnord.cat/18769/transparencia

Tornar a l'índex
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Denominació i codificació

Gestió de la contractació pública i proveïdors
Codi: 1002

Responsable del tractament

Consorci Prat Nord
NIF P0800187G
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 95 06
Adreça electrònica: consorci@consorcipratnord.cat
protecciodedades@consorcipratnord.cat

Finalitats

Gestió de la contractació pública del Consorci.
Efectuar les publicacions previstes a la Llei de contractació del
sector públic, a la Llei de transparència i altra normativa vigent.
Rendició de comptes i tramesa d’informació a les autoritats
externes de control i administracions que hagin atorgat
subvencions i ajuts públics.
Tractament lícit pel compliment d’obligacions legals.
• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.

Base jurídica del tractament

Nom i dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades

Origen i categoria de dades
personals

Mesures tècniques i organitzatives
de seguretat

Categoria de destinataris de
comunicacions, inclosos tercers
països i organitzacions
internacionals

Transferències internacionals
Termini previst per a la supressió
de les diferents categories de
dades

Informació addicional
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
93 478 95 06
consorci@consorcipratnord.cat
NIF P0800187G

Nextret Ciberseguridad SL
NIF B88090816
Rambla de Catalunya, 33
08007 Barcelona
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Dades personals proporcionades per les persones que mantenen
o volen mantenir relacions econòmiques contractuals amb el
Consorci.
Dades identificatives personals/socials, de treball i/o comercials
i/o econòmiques.
El responsable del tractament està obligat a vetllar pel
compliment dels requisits previstos en la legislació vigent,
adoptant les mesures organitzatives i tècniques per a la
protecció de dades personals.
Ajuntament del Prat de Llobregat i Institut Català del Sòl, com a
ens integrants del Consorci.
Autoritats externes de control: Sindicatura de Comptes, Tribunal
de Cuentas, Junta Consultiva de Contratación Administrativa,
Oficina Antifrau, Tribunal català de contractes del sector públic.
Administracions interessades per haver atorgat subvencions o
ajuts econòmics a contractes determinats.
Sense transferències.
En general:
• Dades d’expedients de no adjudicataris: fins a la finalització
del contracte i transcurs dels terminis legals de reclamació en
via administrativa i/o judicial.
• Dades d’expedients d’adjudicataris: al termini anterior
s’afegiran els corresponents als períodes de garantia i de
responsabilitat per danys ocults.
• En ambdós casos, el termini previst s’entendrà sense perjudici
de la decisió individualitzada de manteniment íntegre d’un
expedient, així com de la normativa d’arxius en matèria de tria i
eliminació de documents en format paper o electrònic.
Per obtenir més informació o comunicar qualsevol queixa al

4/9

respecte es pot contactar amb consorci@consorcipratnord.cat /
protecciodedades@consorcipratnord.cat.

Drets de les persones afectades

També es pot acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, c. del Rosselló, 214, esc. A, 1-1, 08008 - Barcelona, tel.
93 552 78 00, apdcat@gencat.cat i www.apdcat.cat.
• Dret d’informació i d’accés.
• Dret de rectificació.
• Dret de supressió o dret d’oblit.
• Dret a la limitació del tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Més informació sobre protecció de dades:
http://consorcipratnord.cat/18769/transparencia

Tornar a l'índex
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Denominació i codificació
Responsable del tractament

Finalitats

Base jurídica del tractament

Nom i dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades

Origen i categoria de dades
personals

Mesures tècniques i organitzatives
de seguretat

Categoria de destinataris de
comunicacions, inclosos tercers
països i organitzacions
internacionals
Transferències internacionals
Termini previst per a la supressió
de les diferents categories de
dades

Informació addicional

C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
93 478 95 06
consorci@consorcipratnord.cat
NIF P0800187G

Gestió urbanística
Codi: 1003
Consorci Prat Nord
NIF P0800187G
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 95 06
Adreça electrònica: consorci@consorcipratnord.cat
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Tramitació dels expedients de gestió urbanística del Consorci,
que inclou la realització de publicacions dictades per normativa,
la gestió de la documentació que integra els expedients i la
rendició de comptes i tramesa d’informació a les autoritats
externes de control.
Tractament lícit pel compliment d’obligacions legals.
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei d'urbanisme.
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme.
• Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana.
Nextret Ciberseguridad SL
NIF B88090816
Rambla de Catalunya, 33
08007 Barcelona
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Dades personals proporcionades directament per la persona
afectada, pels seus representants legals, per altres
administracions públiques, o que consten a la documentació
tècnica dels instruments de gestió urbanística, d’acord amb les
previsions legals.
Dades identificatives relatives a les característiques personals,
dades professionals, i altres dades que s’aportin.
El responsable del tractament està obligat a vetllar pel
compliment dels requisits previstos en la legislació vigent,
adoptant les mesures organitzatives i tècniques per a la
protecció de dades personals.
Els documents romandran sotmesos al tractament propi de
l’activitat sol·licitada.
Quan així se sol·liciti, o correspongui de conformitat amb la
normativa aplicable, es comunicarà a altres administracions
públiques i/o autoritats competents en la matèria.
Sense transferències.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la
persona afectada no sol·liciti la supressió, i durant el temps
necessari per poder complir les finalitats per a les quals s’han
obtingut, en exercici de les competències i funcions del
Consorci, i per determinar les possibles responsabilitats
d’aquestes finalitats.
En tot cas, es complirà almenys amb el temps mínim de
conservació de la informació i amb la normativa d’arxius i
documentació en matèria de tria i eliminació de documents en
format paper o electrònic.
Per obtenir més informació o comunicar qualsevol queixa al
respecte es pot contactar amb consorci@consorcipratnord.cat /
protecciodedades@consorcipratnord.cat.
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Drets de les persones afectades

També es pot acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, c. del Rosselló, 214, esc. A, 1-1, 08008 - Barcelona, tel.
93 552 78 00, apdcat@gencat.cat i www.apdcat.cat.
• Dret d’informació i d’accés.
• Dret de rectificació.
• Dret de supressió o dret d’oblit.
• Dret a la limitació del tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Més informació sobre protecció de dades:
http://consorcipratnord.cat/18769/transparencia

Tornar a l'índex
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Denominació i codificació

Gestió de les sol·licituds d’exercici dels drets sobre
protecció de dades
Codi: 1004

Responsable del tractament

Consorci Prat Nord
NIF P0800187G
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 95 06
Adreça electrònica: consorci@consorcipratnord.cat
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Gestió de les sol·licituds d’exercici dels drets d’informació i
d’accés, rectificació, supressió (o dret a l’oblit), limitació del
tractament, dret a la portabilitat de les dades, i dret d’oposició i
a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa
l’elaboració de perfils, per tal de facilitar a la ciutadania:
• La informació i accés a les seves dades.
• La rectificació i/o la possibilitat de completar les dades
inexactes.
• La supressió de les dades quan concorri algunes de les
circumstàncies previstes per l’art. 17 del RGPD.
• La limitació del tractament quan es compleixi alguna de les
condicions previstes en l’art. 18 del RGPD.
• La portabilitat de les dades, quan sigui tècnicament possible.
• L’oposició al tractament i a la presa de decisions individuals
automatitzades de les seves dades quan li puguin afectar per
motius relacionats amb una situació particular, segons el que
preveu l’art. 21 del RGPD.

Finalitats

Base jurídica del tractament

Nom i dades de contacte del
Delegat de Protecció de Dades

Origen i categoria de dades
personals

Mesures tècniques i organitzatives
de seguretat

Categoria de destinataris de
comunicacions, inclosos tercers
països i organitzacions
internacionals
C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
93 478 95 06
consorci@consorcipratnord.cat
NIF P0800187G

Dret d’informació i d’accés: art. 15 RGPD.
Dret de rectificació: art. 16 RGPD.
Dret de supressió (o dret a l’oblit): art. 17 del RGPD.
Dret de limitació del tractament: art. 18 del RGPD.
Dret a la portabilitat de les dades: art. 20 RGPD.
Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: art. 21 del
RGPD.
Nextret Ciberseguridad SL
NIF B88090816
Rambla de Catalunya, 33
08007 Barcelona
protecciodedades@consorcipratnord.cat
Dades personals proporcionades directament per la persona
afectada, pels seus representants legals, o per altres
administracions públiques, d’acord amb les previsions legals.
Dades identificatives relatives a les característiques personals
(estat civil, família, data de naixement, lloc de naixement, edat,
sexe, nacionalitat), dades acadèmiques i professionals o
relatives al lloc de treball, categories especials de dades (com
ara, dades socials, de salut o judicials, tant d’adults com de
menors), i altres dades que s’aportin.
El responsable del tractament està obligat a vetllar pel
compliment dels requisits previstos en la legislació vigent,
adoptant les mesures organitzatives i tècniques per a la
protecció de dades personals.
El responsable del tractament està obligat a comunicar
qualsevol rectificació, supressió o limitació del tractament de les
dades personals a cadascun dels destinataris a qui s’hagin
comunicat en el moment de l’obtenció o durant el tractament.
•
•
•
•
•
•
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Transferències internacionals
Termini previst per a la supressió
de les diferents categories de
dades

Informació addicional

Drets de les persones afectades

Sense transferències.
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre la
persona afectada no sol·liciti la supressió, i durant el temps
necessari per poder complir les finalitats per a les quals s’han
obtingut, en exercici de les competències i funcions del
Consorci, i per determinar les possibles responsabilitats
d’aquestes finalitats.
En tot cas, es complirà almenys amb el temps mínim de
conservació de la informació i amb la normativa d’arxius i
documentació en matèria de tria i eliminació de documents en
format paper o electrònic.
Per obtenir més informació o comunicar qualsevol queixa al
respecte es pot contactar amb consorci@consorcipratnord.cat /
protecciodedades@consorcipratnord.cat.
També es pot acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, c. del Rosselló, 214, esc. A, 1-1, 08008 - Barcelona, tel.
93 552 78 00, apdcat@gencat.cat i www.apdcat.cat.
• Dret d’informació i d’accés.
• Dret de rectificació.
• Dret de supressió o dret d’oblit.
• Dret a la limitació del tractament.
• Dret a la portabilitat de les dades.
• Dret d’oposició i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.
Més informació sobre protecció de dades:
http://consorcipratnord.cat/18769/transparencia

Tornar a l'índex

C. Major, 2-4, 3a planta
08820 El Prat de Llobregat
93 478 95 06
consorci@consorcipratnord.cat
NIF P0800187G
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