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Dijous, 9 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Canet de Mar

ANUNCI

No  havent-se  formulat  al·legacions  durant  el  termini  d'informació  pública  de  l'expedient  per  a  l'aprovació  de  la 
modificació de l'Annex 2 de l'Ordenança municipal de creació dels fitxers de protecció de dades de caràcter personal de 
l'Ajuntament  de  Canet  de  Mar,  s'entén  aprovada  definitivament  i  es  publica  íntegrament  el  text,  com  a  condició 
d'executivitat:

ANNEX 2.

2. Serveis Socials Bàsics.

a) Denominació, finalitat i usos previstos:

Denominació: Serveis Socials Bàsics.

Finalitat: Gestió integrada de la informació dels serveis socials bàsics municipals.

Usos previstos: Gestió dels expedients de serveis socials incloent les demandes, problemàtiques, plans d'intervenció, 
tramitacions de recursos i serveis i actuacions en general de l'àmbit de l'atenció social.

b) Procedència de les dades i procediment de recollida:

Persones o col·lectius: usuaris dels serveis socials bàsics municipals.

Procedència de les dades: Dades facilitades pels interessats o els seus representants legals, per tercers, i per entitats i 
administracions públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes de serveis socials bàsics.

Procediment de recollida de dades: Enquestes o entrevistes, formularis, transmissió electrònica.

c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: usuaris dels serveis socials bàsics municipals.

d) Estructura bàsica del fitxer: El fitxer inclou el següent tipus de dades:

• Dades identificatives: nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon, DNI o NIF, número de seguretat social o 
mutualitat, número de registre personal, signatura. Altres dades: informació de la sol·licitud.

• Dades especialment protegides: Origen racial o ètnic i salut. Obtingudes amb el consentiment exprés i per escrit de 
l'interessat.

• Altres categories de dades:

- Dades de característiques personals: estat civil, dades familiars, edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de 
naixement.

- Dades de circumstàncies socials: allotjament o habitatge, propietats o possessions, aficions i estils de vida.

- Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, experiència professional.

- Dades d'ocupació: historial laboral, llocs de treball.

- Dades d'informació comercial: activitats i negocis.

- Dades econòmica, financera i d'assegurances: ingressos i rendes, hipoteques, dades de nòmina, subsidis i beneficis, 
crèdits, préstecs i avals, impostos i deduccions i dades bancàries. C
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e)  Sistema  de  tractament: parcialment  automatitzat.  Automatitzat  amb  connexió  remota,  mitjançant  xarxa  de 
telecomunicacions pública al servidor de la Diputació de Barcelona, i no automatitzat en formularis i documentació en 
paper.

f)  Cessió de dades previstes: Entitats i  Administracions Públiques que treballen amb els Ajuntaments en temes de 
serveis socials bàsics.

g) Transferència internacional de dades: No hi ha prevista cap transferència.

h) Òrgans responsables del fitxer: Ajuntament de Canet de Mar.

i)  Serveis o unitats davant els quals es poden exercir  els drets d'accés, rectificació,  cancel·lació i  oposició: Oficina 
d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Canet de Mar.

j) Mesures de seguretat: Nivell alt.

Canet de Mar, 27 de gener de 2017
L'alcaldessa, Blanca Arbell Brugarola

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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