
 

 

 
COL·LEGI D’AMBIENTÒLEGS DE CATALUNYA (COAMB) 
 
 
Activitats de Tractament del RGPD 
 
 
Dades del Responsable del Tractament 
 
1.1. Responsable del Tractament 

 

Nom: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) 

NIF: 63594873 

Adreça: C/ Casp, 130, Planta baixa, Despatx 2, 08013 Barcelona. 

Contacte Delegat de Protecció de Dades: rgpd@coamb.cat  

 

 

Registre d’Activitats de Tractament 

Informació  sobre les categories d’activitats de tractament del responsable COAMB conforme a 

l’article 30 del RGPD. 

 
 
Tractament 2.1. Agenda de Contactes 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF o NIE, passaport, nom i cognoms, adreça postal i 
electrònica, número de telèfon.  
Origen de les dades 

Contacte per part de l’interessat, facilitació del contacte per part de l’organització a la que treballa.  

Col·lectius i categories d’interessats 

Persones, administracions públiques, empreses o organitzacions que contacten el COAMB o són contactades 

pel COAMB. 

Destinataris de dades 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB, o per obligació legal. 
 
Finalitats 

Gestió de consultes, establiment de relacions institucionals, tasques organitzatives, gestió de serveis, tasques 

informatives. 

Termini de conservació de les dades 
Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per 
determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament 
de les dades, i mentre no es sol·liciti la seva supressió. 
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Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de la 

UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.2. Gestió de clients, comptable, fiscal i administrativa 
 
 
Categories de dades personals 
Les necessàries per al manteniment de la relació de serveis i comercial (facturació, enviament 
d’informació postal o per mitjans electrònics, fidelització…) 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, NIE o passaport, adreça postal i 
electrònica, número de telèfon. 
Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.  
Dades acadèmiques. 
Dades bancàries (per a la gestió de cobraments). 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB, clients i usuaris del serveis del COAMB.  

Destinataris de dades 

Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió técnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
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Finalitats 

Gestió de la relació amb els membres, clients i usuaris dels serveis del COAMB.  

Termini de conservació de les dades 
Fins que finalitzi la relació comercial i de serveis i el previst per la legislació fiscal respecte la 
prescripció de responsabilitats. 
 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de la 

UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.3. Gestió de nòmines 
 
 
Categories de dades personals 
Les necessàries per al manteniment de la relació amb els treballadors i treballadores del 
responsable del tractament.  
Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, Nº SS / Mutualitat, nom i cognoms, direcció postal, telèfon, 
imatge / veu, signatura electrònica, signatura (manual o digitalitzada). 
Dades no sensibles: característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i 
professionals, detalls de l’ocupació, dades econòmiques, financeres i d’assegurances. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Treballadors i treballadores. 

Personal en pràctiques.  

Destinataris de dades 

Organismes de la seguretat social 
Administració tributària 
Entitats asseguradores  
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Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió técnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de les dades de caràcter personal dels treballadors i treballadores per al desenvolupament del seu 

treball i formació i per la gestió de nòmines. 

Termini de conservació de les dades 
Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats  

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de la 

UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 
 
Tractament 2.4. Prevenció de riscos laborals 
 
 
Categories de dades personals 
Les necessàries per al manteniment de la relació amb els treballadors i treballadores del 
responsable del tractament.  
 
Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, Nº SS / Mutualitat, nom i cognoms, targeta sanitària, 
direcció postal, telèfon, imatge / veu, signatura (manual o digitalitzada). 
Dades no sensibles: característiques personals, circumstàncies socials, dades acadèmiques i 
professionals, detalls de l’ocupació. 
Accessòriament es pot tenir alguna dada relativa a la salut però no seran dades de categories 
especials. En el supòsit que el titular faciliti voluntàriament aquest tipus de dades, aquestes seran 
tractades i protegides com a tal. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 
Treballadors i treballadores. Proveïdors. 
Destinataris de dades 
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Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
Servei de prevenció aliè. 
Administracions públiques. 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió técnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Les dades mèdiques i comunicats d’accidents de treballadors i col·laboradors es fan servir per la prevenció 

de riscos laborals i vigilància de la salut.  

Termini de conservació de les dades 
Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte a la prescripció de responsabilitats. 
 
Operacions vinculades al tractament 

Revisions mèdiques, serveis de planificació de prevenció de riscos laborals. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

 

Tractament 2.5. Publicitat, comunicació i prospecció comercial 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, nom i cognoms, direcció postal, telèfon, imatge / veu, 
signatura (manual o digitalitzada). 
Altres categories de dades: característiques personals, dades acadèmiques i professionals, 
informació comercial, econòmica, financera i d’assegurances, transaccions de béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Registres públics. 

Fonts accessibles al públic 

Col·lectius i categories d’interessats 

Treballadors i treballadores. 
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Clients i usuaris. 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Sol·licitants. 

Càrrecs públics. 

Destinataris de dades 
Administració tributària 
Entitats financeres i bancàries. 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió técnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió i administració de dades de clients i usuaris web amb l’objecte d’informar sobre els nostres productes, 

serveis i novetats, realització d’enquestes, la gestió de certàmens així com la invitació a esdeveniments i 

presentacions. 

Termini de conservació de les dades 
Fins que finalitzi la relació comercial o es revoqui el consentiment. 
 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.6. Recursos humans 
 
 
Categories de dades personals 
Categories de dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, Nº SS / Mutualitat, nom i cognoms, targeta 
sanitària, direcció postal, telèfon, imatge / veu, signatura electrònica, signatura (manual o 
digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
econòmica, financeres i d’assegurances, transaccions de béns i serveis. 
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Accessòriament es pot tenir alguna dada relativa a la salut però no seran dades de categories 
especials. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 
Treballadors i treballadores. Representant legal. Sol·licitants. 

Destinataris de dades 

Administracions i organismes públics 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable 
Organismes de la seguretat social 
Administració tributària 
Forces i cossos de seguretat 
Entitats financeres i bancàries 
Entitats asseguradores 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o administrativa del 
COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de les dades de caràcter personal dels treballadors i treballadores per al desenvolupament de la seva 

feina. 

Tests psicotècnics i anàlegs per a la selecció de candidats a vacants laborals. 

Anàlisi i avaluació de llocs de treball, gestió de recursos humans. 

Processos de selecció i posterior gestió del personal en pràctiques, treballadors i ex-treballadors. 

Termini de conservació de les dades 
Els previstos per la legislació fiscal i laboral respecte la prescripció de responsabilitats. 
En processos de selecció, arxiu de les dades per a futura referència sense límit de temps, previ consentiment 
de l’interessat. 
 
 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER.  
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Tractament 2.7. Visites 

 

Categories de dades personals 
Categories de dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, imatge / veu, signatura (manual o 
digitalitzada). 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 
Treballadors i treballadores. Representant legal. Clients i usuaris. Proveïdors. Persones de 
contacte. Tercers. 

Destinataris de dades 

Administració tributària. 

Forces i cossos de seguretat. 

Serveis de la informació i comunicació. 

Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió técnica i/o administrativa del 

COAMB. 

Per obligació legal. 

Finalitats 

Control d’accés a la oficina del COAMB.  

Termini de conservació de les dades 
 
Com a màxim es podran conservar durant un període de 5 anys des de la finalització de l’exercici 
natural en que es va realitzar la visita (a no ser que hagin sigut degudament dissociats i que per tant 
es podran conservar indefinidament); i  durant els terminis previstos per la legislació respecte la 
prescripció de responsabilitats.  

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Interès legítim del responsable del tractament (COAMB), segons RGPD: 6.1.F) El tractament cal per a la 

satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer.  

 

Tractament 2.8. Gestió de denúncies 
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Categories de dades personals 
Categories de dades de caràcter identificatiu: NIF / DNI, nom i cognoms, correu electrònic, telèfon, 
imatge / veu, signatura (manual o digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
econòmica, financeres i d’assegurances, transaccions de béns i serveis, dades acadèmiques i 
professionals, fets o informació objecte de la denúncia o comunicació. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Altres persones diferents de l’afectat o el seu representant. 

Entitat privada. 

Col·lectius i categories d’interessats 
Membres del COAMB, usuaris, persones de contacte, representant legal, solicitants, càrrecs 
públics. 
Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. 
Forces i cossos de seguretat. 
Jutjats / Tribunals. 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 
Gestió de conductes o incompliments referits a matèries o normes internes o externes quan 
l’incompliment pugui tenir alguna conseqüència efectiva sobre el manteniment dels vincles jurídics 
entre el COAMB i denunciat i/o quan es pugui derivar alguna mena de responsabilitat i/o es consideri 
que s’ha pogut ocasionar algún perjudici per al propi COAMB o a tercers – vinculats o no- a l’Entitat. 
Termini de conservació de les dades 
Fins la gestió de la denúncia i posteriorment a l’arxiu del COAMB. Fins prescripció de 
responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART 

O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ LEGAL APLICABLE EL 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 
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RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC 

O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS PERSEGUITS PEL 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.9. Gestió de proveïdors, comptable, fiscal i administrativa 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable 
Administració tributària 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Col·lectius i categories d’interessats 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Finalitats 

Gestió de la relació amb els proveïdors per la correcta consecució de la relació mercantil. 

Termini de conservació de les dades 
El previst per la legislació fiscal respecte la prescripció de responsabilitats. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 
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Execució d’un contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN 

CONTRACTE AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES 

PRECONTRACTUALS 

Interès legítim del responsable del tractament (COAMB), segons RGPD: 6.1.F) El tractament cal per a la 

satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.E) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

 

Tractament 2.10. Atenció als drets RGPD 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIE/Passaport, adreça postal i electrònica, 
número de telèfon. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Treballadors i treballadores. 

Clients i usuaris. 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Sol·licitants. 

Càrrecs públics. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació 
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de les dades personals necessàries, segons els principis que l'article 5 de l'RGPD estableix i explica, per 

poder atendre els drets de les persones que s'adrecin a l'organització. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 
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Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal: Segons el RGPD: 6.1.C) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

 
Tractament 2.11. Notificació d’una bretxa de seguretat RGPD 
 
 
Categories de dades personals 
Nom i cognoms, adreça postal i electrònica, número de telèfon, detalls relacionats amb l’incident. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Treballadors i treballadores. 

Clients i usuaris. 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Sol·licitants. 

Càrrecs públics. 

Destinataris de dades 

Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Autoritats de protecció de dades. 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 

Per obligació legal. 

Finalitats 

Notificació d'una fallida de seguretat de les dades personals a l'autoritat de control i als interessats: gestió 

de les dades de caràcter personal que s’inclou per a complir el que estableixen els articles 33 i 34 de l’RGPD. 

Termini de conservació de les dades 

Conservació durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual les van recaptar i per 

determinar les possibles responsabilitats que puguin derivar de dita finalitat i del tractament de les 

dades.  



 

 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal: segons el RGPD: 6.1.C) Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable 

al responsable del tractament. 

 

Tractament 2.12. Experts, pèrits i altres especialistes 
 
 
Categories de dades personals 
 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió administrativa del 
COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de les dades dels membres del Col·legi que facin la funció d'àrbitres, pèrits o altres especialistes. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 
 
Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
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Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Execució del contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN 

CONTRACTE AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES 

PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.E) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

 

Tractament 2.13. Arxiu històric 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal, altres fonts. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Treballadors i treballadores. 

Clients i usuaris. 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Sol·licitants. 

Càrrecs públics. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics. 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació. 
Forces i cossos de seguretat. 
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Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió i control de les dades de l'Arxiu Històric del Col·legi. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.E) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

Interès legítim del responsable del tractament (COAMB), segons RGPD: 6.1.F) El tractament cal per a la 

satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer. 

 

Tractament 2.14. Deontologia 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada), número de membre. 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades d’infraccions i sancions. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal, persones denunciants. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Persones de contacte. 

Sol·licitants. 

Persones denunciants. 

Persona denunciada. 

Destinataris de dades 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 
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Gestió deontològica, la relativa a queixes, denúncies, sancions professionals. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.15.  Gestió col·legial 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Persones de contacte. 

Sol·licitants. 

Destinataris de dades 

Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
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Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb el Col·legi i les persones membres del COAMB (col·legiades i 

adherides) i amb els serveis que s’ofereixen. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Execució del contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN 

CONTRACTE AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES 

PRECONTRACTUALS. 

Consentiment. 

Interés legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.E) Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en 

interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 

 

Tractament 2.16 - Registre d’Entrada i Sortida 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Treballadors i treballadores. 

Clients i usuaris. 

Proveïdors. 
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Persones de contacte. 

Representant legal. 

Sol·licitants. 

Càrrecs públics. 

Destinataris de dades 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

La realització de tots els procediments necessaris per al control i gestió del registre d’entrada i sortida de 

documents i distribució de la documentació als departaments corresponents. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER.  

 

Tractament 2.17. Registre de societats professionals 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis, dades d’infraccions i sancions. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 
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Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Persones de contacte. 

Sol·licitants. 

Representants d’entitats. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Complir amb aquelles potestats públiques fonamentalment d’identificació dels socis exigides a l’article 8.4 

de la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals. 

Termini de conservació de les dades 
Prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.18. Gestió de visats 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada), número de membre. 
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Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Persones de contacte. 

Sol·licitants. 

Destinataris de dades 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb el servei de visat del Col·legi. 

Termini de conservació de les dades 
Fins prescripció de responsabilitats legals derivades del tractament. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

 
Tractament 2.19. Servei d’orientació professional i borsa de feina 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu:  
En el cas de candidats: nom i cognoms, data de naixement, gèner, document acreditatiu (DNI/NIF 
o altre), adreça postal i electrònica, número de telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada), 
adreça, nacionalitat.  
En el cas d’entitats: nom comercial, nom social, CIF/NIF, adreça postal i electrònica, codi postal, 
país, província, població, web, sector, número de treballadors, persona de contacte, càrrec, telèfon, 
tipus d’entitat. 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, experiència, preferències professionals, dades econòmiques, 
financeres i d’assegurances, transaccions de béns i serveis. 
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Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Sol·licitants. 

Usuaris. 

Administracions públiques. 

Empreses. 

Representants de les entitats candidates. 

Destinataris de dades 
Empreses 
Societats professionals 
Membres del COAMB 
Graduats en Ciències Ambientals 
Altres perfils que presenten ofertes o demandes de treball 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb el servei d’orientació professional i el servei de borsa de treball del 

Col·legi. 

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert per a la prescripció de responsabilitats legals. 
Proveïdors o tercers que accedeixen a les dades 
Serveis informàtics, gestors web. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

https://www.coamb.cat/politica-de-privacitat/


 

 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.20. Estudis sòcioprofessionals 
 
 
 
Categories de dades personals 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques. 
 
 
 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Sol·licitants. 

Usuaris. 

Administracions públiques. 

Empreses. 

Destinataris de dades 

Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Elaboració d'estudis sobre l'estat actual del sector ambiental i perspectives dels professionals del medi 

ambient. 

Termini de conservació de les dades 
El necessari per a l’execució i finalització de l’estudi i/o les seves derivades; així com el termini 
legalment establert per a la derivació de responsabilitats. En el supòsit que la informació sigui 
dissociada, la conservació podrà ser amb caràcter indefinit. 
Comunicacions de les dades 
No 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 
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Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 
PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 
 
 
Tractament 2.21. Gestió formativa 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Clients i usuaris. 

Membres del COAMB. 

Docents. 

Sol·licitants. 

Proveïdors. 

Persones de contacte. 

Representant legal. 

Destinataris de dades 
Administracions públiques o empreses col·laboradores. 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de la relació amb els docents i els inscrits a les accions formatives per la correcta consecució d’activitat. 

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 
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Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS 
LEGÍTIMS PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 
 
 
 
 
 
Tractament 2.22. Adhesions com a membres de la Xarxa Ambiental d’Empreses i Entitats del 
COAMB 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, dades econòmiques, financeres i d’assegurances, transaccions de 
béns i serveis. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB. 

Sol·licitants. 

Destinataris de dades 

Membres de la Xarxa. 
Administracions i organismes públics 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb la incorporació de professionals autònoms, empreses i entitats a la 

Xarxa d’Empreses i Entitats Ambientals del COAMB, per a la seva visualització com a membre de la xarxa i 

l’oferiment dels serveis que comporta. 

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 
Proveïdors o tercers que accedeixen a les dades 
Serveis informàtics, gestors web, gestoria. 



 

 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.23. Gestió dels òrgans de govern. 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, informació econòmica. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres de la Junta del COAMB. 

Administracions públiques. 

Destinataris de dades 
Administracions i organismes públics 
Entitats financeres i bancàries 
Serveis de la informació i comunicació  
Forces i cossos de seguretat 
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb la constitució de la Junta de Govern, el suport executiu a la seva 

tasca i la comunicació amb els membres de la Junta de Govern. Gestió de la informació sobres els membres 

que formen part de l’Assemblea general, Comisió permanent, Junta de Govern, gestió de les actes, recursos, 

informes, correspondència, gestió de l’històric de les juntes. 

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 
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Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Obligació legal. Segons el RGPD: 6.1.C) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA OBLIGACIÓ 

LEGAL APLICABLE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT. 

Missió  d’interès públic. Segons el RGPD: 6.1.E) TRACTAMENT NECESSARI PER AL COMPLIMENT D'UNA 

MISSIÓ REALITZADA EN INTERÈS PÚBLIC O EN L'EXERCICI DE PODERS PÚBLICS CONFERITS A EL RESPONSABLE 

DEL TRACTAMENT. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.24. Correu electrònic COAMB. 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça electrònica, número de telèfon. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB (col·legiats i adherits). 

Personal del COAMB. 

Usuaris. 

Destinataris de dades 

Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB (serveis informàtics, proveïdors de correu electrònic.). 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió de les dades relatives als usuaris amb correu @coamb.cat per garantir el servei.  

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 
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Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.25. Usuaris web COAMB. 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, informació econòmica, dades estadístiques de navegació. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres del COAMB, clients i usuaris, sol·licitants, persones de contacte. 

Destinataris de dades 
Serveis de la informació i comunicació  
Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Gestió dels usuaris web del responsable pel seu accés a la informació i serveis del Col·legi. 

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 
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Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 

Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

Tractament 2.26. Gestió de comissions i grups de treball 
 
 
Categories de dades personals 
Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI/NIF, adreça postal i electrònica, número de 
telèfon, imatge/veu, firma (manual/digitalitzada). 
Categories de dades no sensibles: característiques personals, detalls de l’ocupació, dades 
acadèmiques i professionals, informació econòmica. 
Origen de les dades 

El propi interessat o el seu representant legal. 

Col·lectius i categories d’interessats 

Membres de la Junta del COAMB. 

Membres del COAMB. 

Persones de contacte. 

Destinataris de dades 

Proveïdors i col·laboradors necessaris per la realització de l’activitat o gestió tècnica i/o 
administrativa del COAMB. 
Per obligació legal. 
Finalitats 

Realització de gestions relacionades amb la constitució i manteniment de les comissions, grups de treball o 

grups d’interès del Col·legi, el suport executiu a la seva tasca i la comunicació amb els membres dels grups.  

Termini de conservació de les dades 
El mínim establert fins la prescripció de responsabilitats legals. 
 

Transferències Internacionals de dades fora de la UE i EEE (tercers països)  

És possible que algun dels proveïdors de tecnologia emmagatzemi les dades i/o doni servei des de fora de 

la UE, EEE o països assimilats. En qualsevol cas, es detallen aquests proveïdors a la Política de Privacitat i es 

faran servir només aquells amb els que es disposi alguna base de legitimació i/o homologació. 

Detall de mesures de seguretat (ART. 32.1 RGPD) 

Les previstes en el Document de mesures de seguretat del COAMB. Es seguiran les directrius de l’Esquema 

Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

Base legitimadora 

Consentiment de l’interessat. 

Execució de contracte. Segons el RGPD: 6.1.B) TRACTAMENT NECESSARI PER A L'EXECUCIÓ D'UN CONTRACTE 

AL QUE L'INTERESSAT ÉS PART O PER A L'APLICACIÓ A PETICIÓ D'AQUEST DE MESURES PRECONTRACTUALS. 
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Interès legítim. Segons el RGPD: 6.1.F) EL TRACTAMENT  CAL PER A LA SATISFACCIÓ D'INTERESSOS LEGÍTIMS 

PERSEGUITS PEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT O PER UN TERCER. 

 

MESURES DE SEGURETAT APLICADES ALS TRACTAMENTS 

INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES DE SEGURETAT (ART. 32.1 RGPD) PER A TOTS ELS TRACTAMENTS: 

Les activitats de tractament es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les 

mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el 

control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir 

les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a 

accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport 

i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, 

avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.  

Totes aquestes mesures i procediments seguiran les directrius de l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit 

de l’Administració Electrònica i que es troben recollides a la nostra Política de Seguretat. 

 

https://www.coamb.cat/wp-content/uploads/2022/12/Politica-de-Seguretat-COAMB.pdf

