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DISPOSICIONS
PARLAMENT DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2015, de creació del fitxer de dades de caràcter personal d’usuaris
d’aplicacions web gestionat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
D’acord amb el que preveu l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
D’acord amb el que estableix l’article 54 del Reial decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
D’acord amb les competències que l’article 29 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i
de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, atorga al síndic major.

Resolc:

1. Crear el fitxer de dades de caràcter personal gestionat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya (vegeu
l’annex), Usuaris aplicacions web.

2. Notificar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya la creació del fitxer esmentat.

3. Donar publicitat d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 17 de novembre de 2015

Jaume Amat i Reyero
Síndic major

Annex. FITXER
1. Usuaris aplicacions web
a) Denominació, finalitat i usos previstos:
- Denominació: Usuaris aplicacions web
- Finalitat i usos previstos:
- Finalitat: Registre dels usuaris que incorporen dades a les diferents aplicacions disponibles a la web de la
Sindicatura.
- Usos: Compliment de les activitats de fiscalització i de tramesa de documentació a la Sindicatura. Les
aplicacions web recullen dades no personals dels ens que fiscalitza la Sindicatura de Comptes. La persona que
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es registra com a usuari d’aquestes aplicacions ha d’ocupar el càrrec que la Sindicatura demana com a
responsable d’aquella potestat.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
- Procedència de les dades: La persona afectada demana registrar-se a l’aplicació.
- Procediment de recollida de les dades: Formulari web de registre en l’aplicació.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades:
Personal de les administracions catalanes a qui va destinada cadascuna de les aplicacions.
d) Estructura bàsica del fitxer:
- Tipus de dades:
- Dades identificadores: Nom, cognoms, adreça de correu electrònic, DNI, càrrec i entitat en què presta servei.
- Sistema de tractament: Automatitzat.
e) Comunicacions de les dades previstes:
Al Tribunal de Comptes segons el que estableix l’article 11.2.d de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de
dades de caràcter personal, atès que es realitza en l’àmbit de les funcions que la llei atribueix expressament a
la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
f) Transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap transferència internacional.
g) Òrgan responsable del fitxer:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
h) Servei o unitat davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (www.sindicatura.cat)
i) Nivell de seguretat: Bàsic
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