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CEB025 Expedients disciplinaris a l’alumnat

Denominació de l'activitat de tractament
CEB026 Registre de situacions de maltractament o assetjament infantil a la ciutat de Barcelona

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Contracte o mesures precontractuals
- Protegir interessos vitals
*Necessitats i benestar de l'alumne/a
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física

Finalitats del tractament
La finalitat és gestionar la informació sobre el maltractament i l’assetjament infantil en l’entorn escolar
als efectes de detecció i de prevenció i d’actuacions que se’n derivin en ús de les competències del
Consorci. Els usos del fitxer són rebre les comunicacions i notificacions de sospita o certesa dels
maltractaments o assetjaments infantils detectats en l’àmbit del sistema escolar de Barcelona i
coordinar accions entre administracions i institucions.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Representants legals
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors
- Víctimes de violència de gènere

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica

- Telèfon
- Nom i cognoms
- Número de registre personal
- Data de naixement
- Llocs de treball
- Altres tipus de dades
*Dades rellevants sobre el possible cas de maltractament/assetjament.
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Ministeri Fiscal
- Mossos d'Esquadra
- Departament d'Ensenyament
- Departament de Salut
- Consorci de Salut de Barcelona
- Direcció General d'Atención a la Infància i l'Adolescència
- Ajuntament de Barcelona
- Guàrdia Urbana
- Consorci de Serveis Socials de Barcelona
- Altres organismes públics que intervinguin en els protocols de
maltractament i assetjament del Consorci d’Educació de
Barcelona, en funció del cas i de l’interès del menor

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB001 Relacions institucionals i protocol·làries

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió del directori de persones físiques i representants de persones jurídiques i
entitats públiques i privades, i persones integrants de la comunitat educativa amb les quals el Consorci
d’Educació de Barcelona manté relacions institucionals, protocol·làries i de negoci. Els usos previstos
són la tramesa de publicacions, comunicacions, convocatòries d'actes i altres tipus de comunicacions
comercials. Estudis estadístics interns.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Persones de contacte
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Categoria, grau
- Llocs de treball
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB002 Banc d’imatges

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió del banc d’imatges del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos
són el manteniment del banc d’imatges per tal de donar difusió d’actes, esdeveniments i activitats de
caire institucional del Consorci d’Educació de Barcelona.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Estudiants
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Imatge / Veu
Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Mitjans de comunicació
- Portal web del Consorci d’Educació de Barcelona,
www.edubcn.cat.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB003 Consultes, queixes i suggeriments

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les consultes, peticions, queixes i suggeriments que la ciutadania remet al
Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són la seva gestió i tramitació fins a la seva
resolució. Estudis estadístics interns.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe

- Nacionalitat
- Llocs de treball
- Ingressos, rendes
- Subsidis, beneficis
Categories especials de dades:
- Religió
- Origen racial o ètnic
- Salut

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB004 Publicacions

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les publicacions del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos
són la gestió de les subscripcions del Consorci d’Educació de Barcelona. Estudis estadístics i informes
de gènere.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Càrrecs públics
- Persones de contacte
- Estudiants
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita

- Categoria, grau
- Llocs de treball
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB005 Gestió econòmica i contractació

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les activitats de caire econòmic, financer i comptable del Consorci
d’Educació de Barcelona. Els usos són la gestió de les dades dels proveïdors potencials i consolidats,
gestió de pagaments, gestió contractual, i altres possibles assistències que comportin una despesa
econòmica.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Proveïdors
- Persones de contacte
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Llocs de treball

- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Dades bancàries
- Altres tipus de dades
*Fax.
Categories especials de dades:
- Origen racial o ètnic

Categories de destinataris
- Agència Estatal de l’Administració Tributària
- Entitat financera per la gestió de pagaments.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB006 Becaris i col·laboradors

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels becaris i persones col·laboradores del Consorci d’Educació de Barcelona.
Els usos previstos són la gestió dels tràmits i de les obligacions de caire professional que se’n deriven.
Estudis estadístics i informes de gènere.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita

- Estat civil
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Llocs de treball
- Historial laboral
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Administració de la Seguretat Social
- Seguretat Social i a l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB007 Personal

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Contracte o mesures precontractuals
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable del
tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les dades del personal contractat pel Consorci d’Educació de Barcelona, així
com les dels aspirants a cobrir una vacant. Els usos previstos són la gestió dels processos de selecció
de personal, la gestió de la carrera i evolució professional, control horari i formació, plans de pensió,
gestió de nòmina i altres obligacions derivades de la relació contractual existent. Estudis estadístics i
informes de gènere.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Càrrecs públics
- Demandants d'ocupació
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat

- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Dades familiars
- Data de naixement
- Sexe
- Nacionalitat
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Agència Estatal de l’Administració Tributària
- Administració de la Seguretat Social

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB008 Convocatòries de personal

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Contracte o mesures precontractuals
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable del
tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les convocatòries públiques de personal competència del Consorci
d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són la tramitació de les sol·licituds de participació en una
convocatòria del Consorci d’Educació de Barcelona, tramitació i gestió de l’expedient fins a la seva
resolució. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Sol·licitants
- Demandants d'ocupació
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms

- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Dades familiars
- Data de naixement
- Sexe
- Nacionalitat
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Agència Estatal de l’Administració Tributària
- Administració de la Seguretat Social

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB009 Prevenció de riscos laborals

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Contracte o mesures precontractuals
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la capacitat
laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari
o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social

Finalitats del tractament
La finalitat és el compliment de la normativa relativa a la prevenció de riscos laborals i de vigilància de
la salut al Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos són els control, seguiment i la prestació de
serveis mèdics i de prevenció al personal.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil

- Dades familiars
- Data de naixement
- Nacionalitat
- Aficions i estils de vida
- Llocs de treball
- Altres tipus de dades
*Condició d’aptitud.
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
- Entitat a la que se li hagi adjudicat la gestió dels serveis mèdics
i de prevenció.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB010 Fons d’acció social

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les convocatòries per a la concessió dels ajuts del fons d’acció social per al
personal docent depenent del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos són els control, seguiment i
emissió de la resolució per la qual s’atorguen o deneguen els ajuts del fons d’acció social sol·licitats.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Dades familiars
- Cos, escala
- Llocs de treball
- Ingressos, rendes
- Dades bancàries

Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB011 Expedients disciplinaris a professionals

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Contracte o mesures precontractuals
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable del
tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels expedients disciplinaris incoats al personal d'administració i serveis i al
personal docent de l’àmbit competencial del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són
el seguiment i control dels expedients disciplinaris incoats, tramitació i gestió dels mateixos fins a
l’emissió de la corresponent resolució. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Càrrecs públics
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica

- Signatura manuscrita
- Dades familiars
- Data de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Experiència professional
- Infraccions administratives
Categories especials de dades:
- Salut
- Condemnes o infraccions penals

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB012 Responsabilitat patrimonial (+600 €)

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les reclamacions patrimonials superiors a 601,01 euros que dimanen
d’accidents, incidents o fets ens els quals s’hagi pogut produir lesió en els bens o en els drets dels
particulars, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu competència del Consorci
d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són el seguiment, tramitació i resolució de les
reclamacions interposades pels afectats.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Altres categories:
*Persones que interposen una reclamació davant del Consorci d’Educació de Barcelona.

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita

- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Dades bancàries
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
- Empreses de monitors de lleure i menjador que poden ostentar
la responsabilitat patrimonial reclamada.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB013 Consultes jurídiques del sector educatiu

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les consultes de component jurídica relacionades amb el sector educatiu. Els
usos previstos la tramitació de les consultes dels afectats fins a la seva resolució. Estudis estadístics
interns.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Estudiants
- Representants legals
- Altres categories:
*Persones relacionades amb el sector educatiu -alumnat, familiars- que realitzen una consulta al
Consorci d’Educació de Barcelona.

Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon

- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Dades familiars
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Allotjament o habitatge
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Ingressos, rendes
- Dades de nòmina
- Hipoteques
- Subsidis, beneficis
- Infraccions administratives
Categories especials de dades:
- Salut
- Condemnes o infraccions penals

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB014 Programes d’innovació

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels programes d’innovació i recerca educativa impulsats pel Consorci
d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són la gestió, seguiment i control dels programes, plans,
projectes i actuacions d’innovació i recerca educativa. Estudis estadístics interns.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Estudiants
- Representants legals
- Beneficiaris
- Altres categories:
*Participants dels programes, plans, projectes i actuacions d’innovació i recerca educativa impulsats
pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu

- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Cos, escala
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Altres tipus de dades
*Curs, aptituds i coneixements.
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Web del Consorci d’Educació de Barcelona, www.edubcn.cat.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB015 Preinscripció d’alumnes

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
Gestionar l'oferta educativa i la preparació dels processos d'admissió de l'alumnat en els centres
educatius públics que resten sota l’àmbit de control del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos
previstos són el seguiment i control dels processos d’escolarització de l’alumnat. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Representants legals
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Dades familiars
- Data de naixement

- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Llengua materna
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Altres tipus de dades
*Estudis, nivell, règim i torn sol·licitats.
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB016 Alumnes matriculats

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és el control dels alumnes matriculats als centres públics que resten sota l’àmbit de gestió
del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són l’elaboració d’estudis, explotació
estadística, informes de gènere.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe

- Nacionalitat
- Llengua materna
- Formació i titulacions
- Dades de nòmina
- Altres tipus de dades
*Estudis, nivell, règim i torn sol·licitats.
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
- Associacions de mares i pares d’alumnes.

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB017 Ajuts, beques i subvencions

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és l’impuls i gestió de les convocatòries públiques d’ajuts, beques i subvencions
competència del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són el seguiment, tramitació i
emissió de la corresponent resolució de les sol·licituds dels afectats.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Dades familiars
- Data de naixement

- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Ingressos, rendes
- Dades bancàries
- Subsidis, beneficis
- Altres tipus de dades
*Fax, certificat d’atur.
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
- Agència Estatal de l’Administració Tributària
- Entitat financera per la gestió de pagaments

Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB018 Formació al professorat

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels plans i activitats de formació adreçats als personal docent de centres
educatius públics i concertats. Els usos previstos són l’organització, seguiment i control dels plans i
activitats de formació impulsats pel Consorci d’Educació de Barcelona.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Cos, escala
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Experiència professional

Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB019 Jornades i esdeveniments

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels actes, jornades i esdeveniments dels centres educatius municipals públics i
privats convocats i organitzats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són l’emissió
de la convocatòria, l’enviament d’invitacions, seguiment i control dels assistents així com la gestió del
lliurament de premis. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Càrrecs públics
- Persones de contacte
- Estudiants
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Nom i cognoms
- Característiques físiques o antropomètriques
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Dades bancàries

Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB020 Certificació de serveis prestats en centres educatius

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les sol·licituds de certificació de serveis prestats pel personal docent en
centres educatius privats i concertats de Barcelona. Els usos previstos són el control, anàlisi i si
s’escau, emissió del corresponent certificat. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Cos, escala
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Historial laboral

Categories especials de dades:
- Discapacitats físiques i intel·lectuals

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB021 Autorització obertura, modificació i tancament de centres

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les sol·licituds d’obertura, modificació i tancament de centres educatius
privats i concertats competència del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són el
seguiment, tramitació i emissió de la resolució. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Sol·licitants
- Representants legals
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Dades bancàries

- Subsidis, beneficis
- Altres tipus de dades
*Fax, escriptures.
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB022 Pràctiques a empreses, cursos i formació ocupacional

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió pràctiques, cursos i plans de formació ocupacional impulsats pel Consorci
d’Educació de Barcelona . Els usos previstos són el seguiment i control dels inscrits a les diferents
activitats, estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Data de naixement
- Lloc de naixement

- Edat
- Nacionalitat
- Formació i titulacions
- Experiència professional
Categories especials de dades:

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB023 Suport a la comunitat educativa

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió i mediació en els fets i conflictes succeïts en els centres educatius privats i
concertats de Barcelona. Els usos previstos són la tramitació i seguiment de queixes, consultes,
conflictes i, si s’escau, intervenció del Consorci d’Educació de Barcelona en qualitat de mediadors.
Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Empleats
- Càrrecs públics
- Persones de contacte
- Estudiants
Col·lectius vulnerables: SÍ
- Menors

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica

- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Dades familiars
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Característiques físiques o antropomètriques
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Ingressos, rendes
- Dades bancàries
- Subsidis, beneficis
- Infraccions administratives
- Altres tipus de dades
*Fax.

Categories especials de dades:
- Religió
- Creences filosòfiques
- Origen racial o ètnic
- Salut
- Condemnes o infraccions penals

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB024 Reclamacions patrimonials (-600 €)

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Consentiment explícit

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió de les reclamacions patrimonials inferiors a 601,01 euros que dimanen
d’accidents, incidents o fets ens els quals s’hagi pogut produir lesió en els bens o en els drets dels
particulars, com a conseqüència del funcionament del servei públic educatiu competència del Consorci
d’Educació de Barcelona. Els usos previstos són el seguiment, tramitació i resolució de les
reclamacions interposades pels afectats.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Sol·licitants
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Categoria, grau

- Llocs de treball
- Dades bancàries
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

Denominació de l'activitat de tractament
CEB025 Expedients disciplinaris a l’alumnat

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*Necessitats i benestar de l'alumne/a
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
- Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable del
tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social

Finalitats del tractament
La finalitat és la gestió dels expedients disciplinaris per inhabilitació d’escolarització incoats a l’alumnat
dels centres educatius de l’àmbit competencial del Consorci d’Educació de Barcelona. Els usos
previstos són el seguiment i control dels expedients disciplinaris incoats fins a l’emissió de la
corresponent resolució. Estudis estadístics.
Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Estudiants
- Sol·licitants
- Representants legals
- Beneficiaris
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon

- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Dades familiars
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Infraccions administratives
Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris
Transferències internacionals
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Tota la informació del Consorci està subjecte a la normativa d'avaluació i tria de la Generalitat de
Catalunya, regulada pel Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.
Els terminis de conservació de cada conjunt de dades es defineixen a partir de la sèrie documental a la
qual pertanyen les dades i d'acord amb aquesta normativa i les resolucions de la Comissió Nacional
d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). Es poden consultar aquests terminis, quan han estat
aprovats, a http://taad.cultura.gencat.cat/.

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
S'apliquen les mesures de seguretat generals del Consorci d'Educació de Barcelona, que inclouen
aquelles que es detallen en l'apartat "Llista de mesures aplicables".

