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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

ACTIVITAT TRACTAMENT

BASE LEGAL DEL TRACTAMENT

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.b) Tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al
GESTIÓ DE PERSONAL I ALTS responsable del tractament.
CARRECS
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors.

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA
CIF: P‐5890049‐I
Direcció postal: Balmes, 49 ‐ 6a planta 08007 Barcelona
Telèfon: 933 62 00 20
atm@atm.cat

Correu electrònic:

Júlia Bacaria Gea ‐ dpd@atm.cat

FINALITATS DEL TRACTAMENT

DESCRIPCIÓ DE CATEGORIES O COLECTIUS
D'INTERESSATS

DESCRIPCIÓ DE CATEGORIES DE DADES
PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT

Gestionar la plantilla de personal i mantenir les
relacions de servei o laborals, incloent gestionar i
tramitar el pagament dels drets retributius dels
empleats i les indemnitzacions per raó del servei, el
compliment de la jornada i l'horari establert de la
plantilla de personal, gestionar, tramitar i registrar les
activitats formatives i d'actualització permanent de
coneixmentss i capacitats professionals del personal i
la prevenció de riscos laborals. Gestió de l'activitat
sindical a l'ATM. Gestionar la plantilla d'alts càrrecs
de l'organització.

Empleats laborals: persones amb les que es
manté la relació laboral com a empleats.
Empleats funcionaris: persones amb les
que es manté una relació estatutària de
funcionari. Alts càrrecs de l'organització

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
Persones candidates que opten a accedir a
personals
Dades
l'ocupació pública a través d'un procés de
d'ocupació i de carrera administrativa
selecció de personal o de provisió de llocs
Dades acadèmiques i professionals
Categories especials de dades

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades acadèmiques i professionals
Detalls d'ocupació
Dades econòmiques, financers i
d'assegurances
Categories especials de dades

DESCRIPCIÓ DE
CATEGORIES DE
DESTINATARIS

Administració tributària
Seguretat Social. Bancs i
entitats financeres.
Representants dels
treballdors.

CONSERVACIÓ DE LES DADES. TERMINIS I
CRITERIS DE SUPRESSIÓ DE LES DIFERENTS
CATEGORIES DE DADES

MESURES TÈCNIQUES I
ORGANITZATIVES DE SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS DE DADES

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Dades identificadores
Dades Administració tributària
posteriorment per a determinar les possibles
acadèmiques i professionals
Bancs i entitats financeres
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Dades de bens i transaccions econòmiques
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
Personal, funcionari i laboral de l'ATM,
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Dades identificadores
Administració tributària
proveÏdors, contractistes, persones
posteriorment per a determinar les possibles
Dades econòmiques
Bancs i entitats financeres
beneficiaries de subvenciones, sancionats.
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Dades de bens i transaccions econòmiques
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Altres administracions
posteriorment per a determinar les possibles
competents en la matèria. responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública
Persones físiques i
Durant el temps necessari per al compliment de
persones físiques
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
representants de persones posteriorment per a determinar les possibles
jurídiques relacionades
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
amb les activitats de
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
l'ATM.
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.
Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No es preveuen

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Jutjats i Tribunals

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública
Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Altres administracions
posteriorment per a determinar les possibles
competents en la matèria. responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.
Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública
Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública
Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.
Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.
Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

SELECCIÓ I PROVISIÓ DE
LLOCS DE TREBALL

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el
qual l'interessat és part
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.c)
Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors.

Gestionar i tramitar els processos de selecció de
personal i provisió de llos de treball per mitjà de
convocatories públicas.

CONTRACTACIÓ

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
RGPD
2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'est de mesures precontractuals
LLei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Gestionar i tramitar els procediments de contractació Licitadors, proveïdors i contractistes
de l'ATM

GESTIÓ ECONÒMICA I
PRESSUPOSTÀRIA

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el
qual l'interessat és part
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El
tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels
Treballadors.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Lei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règimen Local
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic
LLeI 47/2003, de 26 de novembre, General Presupostaria.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
Llei Orgánica
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Presupostaria i Sostenibilitat Financera
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

Tramitació d'expedients de despeses i ingressos
derivats de l'execució del presupost de l'ATM i de la
seva activitadt sancionadora.Execució d'obligacions
econòmiques

CONSULTES, QUEIXES I
SUGGERÈNCIES

RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Llei
orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Registre, atenció, gestió i tramitació de les queixes i
suggerències presentades amb relació a la actuación
de l'ATM

AGENDA INSTITUCIONAL

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
Persones físiques i persones físiques
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Gestió de les relacions amb persones que es posen en representants de persones jurídiques que
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders contacte o que mantenen contacte amb l'ATM
es relaciones amb l'ATM
públics.

REGISTRE D'ENTRADA I
SORTIDA

RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament
Llei
orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

LITIGACIÓ

RGPD 2016/679 2016/679 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable
al responsable del tractament. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
Actuacions en procediments judicials que afectin a
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
l'ATM
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, interès públic o
exercici de poders públics.

Persones interesades en el litigi.
Personal de l'ATM que intervé en els
procediments.

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Altres dades relacionades amb el contigut
del procediment

FACTURACIÓ TÍTOLS DE
TRANSPORT

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el
qual l'interessat és part
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El
Gestió de la facturació de les vendes de títols de
tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament transport
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal.

Persones que adquireixen de titols de
transport

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades
econòmiques

RECLAMACIONS

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament. Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment
d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del
tractament.
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una
obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.

Persones interesades en presentar una
reclamació.

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Altres dades relacionades amb el contigut
del procediment

TÍTOL T‐16

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Persones titulars d'aquest títol de transport
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders Gestió, tramitació i vendes del títol de transport T‐16.
o els seus representants legals.
públics.
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades
econòmiques

Operadors de transport.

TITOLS BONIFICATS PER
PERSONES A L'ATUR

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Gestió, tramitació i vendes del títol de transport
Persones titulars d'aquest títol de
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders
trimestral bonificat per a persones en situació d'atur. transport.
públics.
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades
econòmiques
Dades d'ocupació

Operadors de transport.

TÍTOL T‐EMPLEAT

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Gestió, tramitació i vendes del títol de transport T‐
Persones titulars d'aquest títol de
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders Empleat dels operadors de transport que participen
transport.
públics.
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a
enl sistema tarifari integrat
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades
econòmiques
Dades acadèmiques i professionals

Operadors de transport.

TÍTOL T‐MOBILITAT

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió
realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Gestió, tramitació i vendes del títol de transport T‐
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders
Persones usuaries de la Tmobilitat
MOBILITAT i consultes o requeriments dels interessats
públics.
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6. b) El tractament és necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques
personals
Dades
econòmiques i financeres
Dades acadèmiques i professionals
Dades d'ocupació
Categories especials de dades

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Altres administracions
posteriorment per a determinar les possibles
competents en la matèria. responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

GESTIÓ DE VIOLACIONS DE
SEGURETAT

RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament.
Llei
orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal.

Dades identificadores
Altres
dades relacionades amb la informació
afectada per la bretxa de seguretat

Durant el temps necessari per al compliment de
Autoritat Catalana de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Protecció de Dades, Forçes posteriorment per a determinar les possibles
i cossos de seguretat de
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
l'Estat.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

SEGURETAT

RGPD: 6.1.d) el tractament és necesari per protegir interessos vitals de la persona interessada o d'una
Garantía de la seguridad de persones, bens i
altra persona física
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
instalacions de l'ATM.
compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al
Registre i control d'accessos de les visites a les
responsable del tractament.
Llei orgància. 3/2018.
dependències i instal.lacions de l'ATM..
Article 8. Tractament de dades fonamentat en l'interès públic o exercici de poders públics.

Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les possibles
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

No estan previstes

Durant el temps necessari per al compliment de
Autoritat Catalana de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Protecció de Dades, Forçes posteriorment per a determinar les possibles
i cossos de seguretat de
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
l'Estat.
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública
Durant el temps necessari per al compliment de
les finalitats per a les que varen ser obtingudes, i
Autoritat Catalana de
posteriorment per a determinar les possibles
Protecció de Dades
responsabilitats derivades d’aquestes finalitats.
Síndic de greuges
Serà d'aplicació el que es disposi en la normativa
d'arxius i documentació pública

Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.
Les mesures de seguretat adoptades
es corresponen amb les mesures
aplicables de l’Esquema Nacional de
Seguretat, descrites en la Política de
protecció de dades i seguretat de la
informació d'ATM.

Dades identificadores
Altres dades relacionades amb la consulta,
queixa o suggeriment presents

Dades identificadores
Dades de detalls d'ocupació

Persones físiques i persones físiques
representants de persones jurídiques que
Gestió del registre d'entrada i sortida de documents. presentin escrits o documentacio a l'ATM,
Dades identificadores
Deixar constància dels documents que es presenten a o que rebin documentacio de l'ATM..
Altres dades relacionades amb la
l’ajuntament i dels documents oficials que s’envien a Persones interessades o afectades per
documentació presentada
altres òrgans o a particulars
comunicacions, tramitacions o expedients.
Personal de l'ATM destinatàri o emissor de
comunicacions.

Gestió de les reclamacions administratives

Gestió, tramitació i avaluació de les bretxes de
seguretat a l'ATM

RGPD 2016/679 2016/679
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable
TRANSPARÈNCIA. ACCÉS A
Registre, atenció i gestió de les peticions d’accés de
del tractament.
Llei orgància. 3/2018. Article 8. Tractament de
LA INFORMACIÓ
les persones a la informació pública
dades fonamentat en una obligació legal
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
RGPD 2016/679 2016/679 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació
ATENCIÓ ALS DRETS DE LES legal aplicable al responsable del tractament.
Llei orgància.
PERSONES INTERESSADES 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal, interès públic o exercici de
poders públics.

Persones físiques que s'adrecen a l'ATM

Personas físiques i persones físiques
representans de persones jurídiques
afectades per la bretxa de seguretat

Personal propi i extern que presta servei en
l'APDCAT per mitjà de sistemes dde
càmeres de videoviglància.
Imatge. Dades identificadores
Personas físicas o representantes de
personas jurídicas que acuden a la sede de
la Agencia a realizar diversas gestiones.

Persones interessades en accedir a la
informació pública

Registre, atenció i gestió de les sol∙licituds de drets de
Persones interessades que exerceixen un
protecció de dades, reconeguts a les persones
dret de protecció de dades
interessades.

Dades identificadores
Altra informació aportada per l'interessat

Dades identificadores
Altra informació aportada per l'interessat

No es preveuen

Altres administracions
competents en la matèria.
Administració Tributària.
Bancs i entitats financeres.

Forçes i cossos de
seguretat de l'Estat.

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

