
ACTIVITAT DE 
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS CATEGORIES DE DADES 
PERSONALS OBJECTE DE 
TRACTAMENT

CATEGORIES DE 
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS DE SUPRESSIÓ) 

MESURES DE DE SEGURETAT TRANSFERENCIES 
INTERNACIONALS DE 
DADES

RELACIONS VISITANTS RGPD 679/2016 - Article 6.1.b: El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Gestió de la relació amb els visitants Visitants: persones que visiten el 
recinte i amb les que es manté una 
relació comercial

D'identificació Administració tributària
Bancs i entitats financeres.      

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació laboral, estatutaria i fiscal.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

GESTIÓ ECONÒMICA 
VISITANTS

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b: El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Gestió contable, fiscal i administrativa dels 
visitants

Visitants: persones que visiten el 
recinte i amb les que es manté una 
relació comercial

D'identificació
Relatius a característiques personals 
Detalls d'ocupació
Dades econòmiques, financeres i 
d'asssegurances                             

Administració tributària
Bancs i entitats financeres.      

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació laboral, estatutaria i fiscal.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

CONTROL D'ACCÉS RGPD 679/2016 - Article 6.1.e): El tractament és necessari per al 
compliment d'una missió realitzada en interès públic                       
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.2 Tractament de dades fonamentat en interès 
públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal

Control i registre de les persones que accedeixen 
al recinte.

Visitants: persones que visiten el 
recinte i les oficines

D'identificació                              
Detalls d'ocupació

A la Policia Local, Fiscalia, 
Forçes i cossos de 
seguretat

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació laboral, estatutaria i fiscal.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

GESTIÓ DE PERSONAL RGPD 679/2016 - 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 - Article 6.1.c): Tractament necessari per al compliment 
d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.                                                                                    
RGPD 679/2016 - Article 9.2.b): El tractament es necessari per al 
compliment d'obligacions i exercici de drets específics del Responsable del 
tractament o de l'interessat a l'àmbit del Dret Laboral i de la seguretat i 
protecció social.                                                                                  
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1: Tractament de dades per obligació legal.
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 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals

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 la 
Fundació.

Empleats laborals: persones amb 
les que es manté la relació laboral 
com a empleats.                                   

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

Administració tributària
Seguretat Social Bancs i 
entitats financeres

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació laboral, estatutaria i fiscal.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

SELECCIÓ DE 
PERSONAL

RGPD 2016/679 - Article 6.1.a): L'interessat va donar el seu consentiment 
per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses 
finalitats específiques.                                                                         
LOPDGDD 3/2018 - Article 6: Tractament basat en el consentiment de 
l'interessat.

Gestionar i tramitar els processos de selecció de 
personal a la Fundació.

Candidats que opten a accedir  a 
l'ocupació pública a través d'un 
procés de selecció de personal

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques 
personals
Dades acadèmiques i professionals
Categories especials de dades

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació laboral, estatutaria i fiscal.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

CONTROL HORARI RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El 
tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament                                                                                    
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1. Tractament de dades fonamentat en una 
obligació legal                                                                                                
RD 8/2019. Article 10: Registre de jornada                                                  
RD 2/2015 Estatuto de los trabajadores: Artículo 34.9: La empresa 
garantizará el registro diario de jornada  

Gestió del compliment d'horari i la jornada dels 
treballadors

Empleats laborals: persones amb 
les que es manté la relació laboral 
com a empleats.                                   

D'identificació No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades. 

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

COMUNICACIÓ I 
RELACIONS 
INSTITUCIONALS

RGPD 679/2016 - Article 6.1.f): El tractament és necessari per la 
satisfacció d'interessos legítims perseguits pel Responsable del 
Tractament.

Mantenir les relacions institucionals, 
professionals i de contactes de la Fundació.

Persones que es relacionen amb la 
Fundació, per raó del seu càrrec, 
professió o com a representants de 
persones jurídiques

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques 
personals
Dades acadèmiques i professionals
Dades de detalls d'cupació

No estan previstes 
cessions de dades

Durant el temps que duri la relació institucional, 
professional o de contacte amb la Fundació, en tot 
cas, quan sol·liciteu la supressió de les dades.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

Darrera actualizació: octubre de 2021

Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF: G08197774

Registre d'activitats de tractament

Adreça postal: C/Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona
Telèfon: 935 537 145; Correu electrònic: fundacioprivada@santpau.cat

Delegat de Protecció de Dades: Júlia Bacaria Gea 



ACTIVITAT DE 
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS CATEGORIES DE DADES 
PERSONALS OBJECTE DE 
TRACTAMENT

CATEGORIES DE 
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS DE SUPRESSIÓ) 

MESURES DE DE SEGURETAT TRANSFERENCIES 
INTERNACIONALS DE 
DADES

MEMBRES DEL 
PATRONAT-MIA 

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.                                                                                      
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1. Tractament de dades fonamentat en una 
obligació legal                                                                                                

Gestionar les tasques institucionals dels 
membres del Patronat-MIA en exercici dels seus 
càrrecs. 

Membres del Patronat-MIA (58% 
conformat per membres de 
l'Administració Pública Generalitat 
de Catalunya-Ajuntament de 
Barcelona).

Dades identificadores                     
Dades relatives a característiques 
personals                                          
Dades acadèmiques i professionals 
Detalls d'ocupació

Altres Administracions 
Públiques, Administració 
tributària
Bancs i entitats financeres

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 i del 
tractament de dades. Serà d'aplicació el que es 
disposa en la normativa d'arxius i documentació.                                              
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació. 

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

GESTIÓ 
PRESSUPOSTARIA I 
ECONÒMICA 

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b: El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals                                                      
RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Gestionar la comptablitat de la Fundació. Persones que hagin de fer un 
pagament a la fundació o rebre un 
cobrament de la fundació

Dades identificadores,                                                                      
Dades bancàries

Entitats financeres, AEAT, 
base de dades nacional de 
subvencions

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.         

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

CONTRACTES RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                                                                                                                                                               
LOPDGDD 3/2018 - Article 8. Tractament de dades fonamentat en interès 
públic, en una obligació legal.                                                                                         
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.                  

Gestionar i tramitar el procediment administratiu 
dels contractes gestionats per la Fundació.

Licitadors, proveïdors i 
contractistes 

Dades identificadores   
Dades d'ocupació                            
Dades econòmiques, financers i 
d'assegurances
Dades de bens i transaccions 
econòmiques

Administració tributària
Bancs i entitats financeres, 
altres administracions 
públiques competents.

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

GESTIÓ PATRIMONIAL/ 
LLOGUERS

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b: El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Compra, venda, gestió i defensa del patrimoni de 
la Fundació.

Fundació Privada Recinte Sant Pau Dades identificadores                                                                        
Dades de la propietat, valor de la 
propietat

Administració tributària
Bancs i entitats financeres          

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació administrativa respecte a la prescripció de 
responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                                                                             

Gestionar i registrar els convenis formalitzats per 
la Fundació amb altres Entitats.

Persones físiques signants del 
conveni i altres intervinents e 
l'execució del conveni.

Dades identificadores
Dades de detalls d'ocupació                                                                   

A Entitats amb les que 
s'hagi establert el 
corresponent Conveni.

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 i del 
tractament de dades. També es tindrà en compte la 
legislació administrativa respecte a la prescripció de 
responsabilitats.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

SISTEMA DE CÀMERES 
DE VIDEOVIGILANCIA

RGPD 679/2016 - Article 6.1.e): El tractament és necessari per al 
compliment d'una missió realitzada en interès públic                       
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.2 Tractament de dades fonamentat en interès 
públic, en exercici de poders públics o en una obligació legal

Enregistrament d'imatges a través de sistemes 
de càmares o videocàmares amb la finalitat de 
preservar la seguretat de les persones i bens, 
com també les seves instal·lacions.

Persones físiques que acedeixen a 
instal·lacions de la Fundació

Dades relatives a les característiques 
personals

A la Policia Local, Fiscalia, 
Forçes i cossos de 
seguretat

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

PATROCINIS RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Permetre la participació de mecenes i 
benefactors (empreses, institucions, entitats, etc.) 
per a garantir la preservació i divulgació del 
patrimoni que conforma el Recinte Modernista de 
l'Hospital de Sant Pau.

Persones que duen a terme una 
activitat de patrocini per a l'activitat 
de la Fundació, en forma de 
patrocinadors.

Dades identificadores                             
Dades econòmiques, financeres i 
d'assegurances

Les empreses que 
realitzen les tasques de 
patrocini

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

AMICS DEL RECINTE 
MODERNISTA

RGPD 2016/679 - Article 6.1.a): L'interessat va donar el seu consentiment 
per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses 
finalitats específiques.                                                                         
LOPDGDD 3/2018 - Article 6: Tractament basat en el consentiment de 
l'interessat.

Contribuir a seguir teixint vincles amb els veins i 
veines dels barris del Guinardó, el baix Guinardó 
i de la Sagrada Família.

Veïns i veïnes dels barris del 
Guinardó, el baix Guinardó i de la 
Sagrada Família que es donen 
d'alta com a "Amics del Recinte 
Modernista", gaudint dels seus 
avantatges.

Dades identificadores                     
Dades relatives a les circunstancies 
socials                                                
Dades econòmiques, financeres i 
d'assegurances                                
Dades relatives a transaccions de 
béns i serveis

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

LLOGUER LLARGA 
DURADA D'ESPAIS 

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Lloguer d'espais per entitats que volen instal·lar-
se al recinte.

Organitzacions i entitats que volen 
instal·larse al recinte (Banco 
Farmacéutico, Barcelona Health 
Hub, EFI, EMEA, EURORDIS-Rare 
Diseases Europe, Fundació Lluís 
Domènech i Montaner, OMS, ONU-
HABITAT, SCP/RAC). 

Dades identificadores                             
Dades d'ocupació
Dades econòmiques, financers i 
d'assegurances

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

LLOGUER PUNTUAL 
D'ESPAIS 

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat és part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Lloguer d'espais i sales del recinte, per a 
organitzacions i entitats que volen celebrar algun 
tipus d'esdeveniment.

Entitats, empreses i organitzacions  
que sol·liciten una llicència 
d'activitat a la fundació

Dades identificadores                             
Dades d'ocupació
Dades econòmiques, financers i 
d'assegurances

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades



ACTIVITAT DE 
TRACTAMENT

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT FINALITAT DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS CATEGORIES DE DADES 
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DADES

ACCIÓ SOCIAL / 
PROGRAMA SOCIAL

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals                                                                            

Destinació de recursos a la promoció de 
projectes amb vocació social. Establiment de 
convenis i acords de col·laboració amb entitats 
del tercer sector i participació en projectes 
socials, la majoria dels quals, ténen com a 
objectiu evitar l'exclussió social.

Persones i organitzacions 
beneficiàries d'aquests programes 
(Pla de complicitats amb l'entorn, 
Acompanyament a nens i joves en 
risc d'exclussió social, 
Col·laboració amb projectes 
socials, Turisme responsable, 
Compromís ambiental, Pacte 
Mundial de les Nacions Unides).

Dades identificadores
Dades relatives a les característiques 
personals
Dades relatives a les circumstàncies 
socials
Dades acadèmiques i professionals
Categories especials de dades

AAPP competents, 
Centres de Salut

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

IMPULS A LA 
INVESTIGACIÓ

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Invertir en recursos i professionals per a la 
investigació de malalties.

Investigadors i altres: persones que 
es dediquen a investigar malalties i 
reben recursos per a poder 
continuar en les seves 
investigacions.

Dades identificadores
Detalls d'ocupació                 
Dades acadèmiques                         
Dades econòmiques

A altres laboratoris, 
centres de salut, hospitals, 
etc.

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 i del 
tractament de dades.                                  Serà 
d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius 
i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

ACCIONS 
COMERCIALS

RGPD 679/2016 - Article 6.1.f): El tractament es necessari per a la 
satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o 
per un tercer.

Gestió de campanyes de màrqueting i de 
publicitat.

Clients i altres: persones amb les 
que es manté una relació comercial 
com a clients o que ho poden 
arribar a ser

D'identificació No hi ha cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

CONTACTES RGPD 679/2016 - Article 6.1.a): L'interessat va donar el seu consentiment 
per al tractament de les seves dades personales per a un o diferents 
finalitats específiques.                                                                          
LOPDGDD 3/2018 - Article 6: Tractament basat en el consentiment de 
l'afectat.

Gestió dels contactes de totes aquelles persones 
que es possin en contacte amb l'entitat.

Persones que es posin en contacte 
amb el responsable del tractament

D'identificació No hi ha cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

ACTIVITATS 
CULTURALS

RGPD 679/2016 - Article 6.1.b): El tractament es necessari per a l'execució 
d'un contracte en el que l'interessat es part o per a l'aplicació a petició 
d'aquest de mesures precontractuals

Organització i gestió d'activitats culturals, 
cíviques i socials  (cursos, activitats, formació 
entitats, tallers nouvinguts,entrades al teatre, 
casals d'estiu). Activitats culturals que es 
desenvolupen dins del Recinte Modernista de 
l'Hospital de Sant Pau.

Persones interessades en conèxier 
i participar de les activitats culturals 
organitzades per la fundació.

Dades identificadores                                                                                        
Dades acadèmiques i professionals

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

ARXIU HISTÒRIC 
FUNDACIÓ

RGPD Article 6.1.c): El tractament és necessari per al compliment d’una 
obligació legal aplicable al responsable del tractament                                          

Registre de persones que utilitzen els serveis de 
l'Arxiu de la fundació, especialment la consulta 
de documentació, regisre de la documentació 
consultada, estadística dels serveis, interessats 
em rebre informació de les activitats del centre

Persones que consulten la 
documentació de l'Arxiu, 
interessats en rebre informacio de 
les activitats del centre.

Dades identificadores                                                                                        
Dades acadèmiques i professionals

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

SUBVENCIONS LOPDGDD 3/2018 - Article 8. Tractament de dades per obligació legal, 
interès públic o exercici de poders públics. 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Gestió i tramitació de les subvencions.                        Patronat-MIA de la Fundació.    Dades identificadores                     
Dades econòmiques i de 
trascendència tributària                                           
Altres dades necessàries per 
gestionar la subvenció

No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

QUEIXES RGPD 679/2016 - Article 6.1.a): L'interessat va donar el seu consentiment 
per al tractament de les seves dades personales per a un o diferents 
finalitats específiques.                                                                          
LOPDGDD 3/2018 - Article 6: Tractament basat en el consentiment de 
l'afectat.

Atenció i tramitació de queixes dels interessats. Persones que es comuniquen amb 
la Fundació per presentar una 
queixa sobre alguna qüestió 
relacionada amb ella.

Dades identificadores No estan previstes 
cessions 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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

TRANSPARÈNCIA I 
ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                                                                                            
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1. Tractament de dades fonamentat en una 
obligació legal.
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern

Compliment de l'obligació de transparència i 
atenció de les sol·licituds d'accés a la informació

Persones que sol·liciten accés a la 
informació de la Fundació

Dades identificadores Difusió al public en general 
i persones sol·licitants.

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 i del 
tractament de dades.
Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa 
d'arxius i documentació.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

ATENCIÓ DE DRETS DE 
PROTECCIÓ DE DADES

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                                                                                            
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1. Tractament de dades fonamentat en una 
obligació legal.

Atenció de les sol·licitud d'exercici de drets de 
protecció de dades de l'interessat.

Persones interessades en l'exercici 
dels dets de protecció de dades.

Dades identificadores Autoritat Catalana de 
Protecció 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 i del 
tractament de dades.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades

GESTIÓ DE BRETXES 
DE SEGURETAT

RGPD 679/2016 - Article 6.1.c): El tractament és necessari per al 
compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament                                                                                            
LOPDGDD 3/2018 - Article 8.1. Tractament de dades fonamentat en una 
obligació legal.

Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat 
notificades per la fundació

Personas físiques afectades per la 
bretxa de seguretat, incloses les 
representatns de persones 
jurídiques

Dades identificadores Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades, 
Forçes i cossos de 
seguretat de l'Estat.

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 i del 
tractament de dades.

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 de la Fundació.

No estan previstes 
transferències 
internacionals de dades


