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PARLAMENT
DE CATALUNYA
SINDICATURA DE COMPTES
RESOLUCIÓ
del 15 de juny de 2009, per la qual es resol la creació de itxers de dades de caràcter
personal gestionats 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 l’informe positiu emès per l’Agencia Catalana de Protecció de
Dades.
D’acord amb les competències que m’atorga l’article 16 de la Llei 6/1984, de creació
de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, modificada per la Llei 15/1991, del 14
de juliol, per la Llei 7/2002, del 25 d’abril, i la Llei 7/2004, del 16 de juliol.
RESOLC:
—1 Crear els fitxers de dades de caràcter personal gestionats per la Sindicatura
de Comptes de Catalunya, de videovigilància, control d’accés i llibre de visites, que
es descriuen en l’annex d’aquesta resolució.
—2 Notificar al Registre de protecció de dades de Catalunya la creació dels
fitxers esmentats.
Barcelona, 15 de juny de 2009
JOAN COLOM I NAVAL
Síndic major
ANNEX
1. Videovigilància
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Captació d’imatges i enregistrament mitjançant càmeres de videovigilància.
Denominació: Videovigilància.
Finalitat i usos previstos: protecció civil del personal i mitjans materials de la
Sindicatura de Comptes. L’únic ús previst és la possibilitat d’exercici de les accions
legals que corresponguin en cas d’alguna incidència.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida:
Procedència de les dades: les dades que seran recollides provenen de les persones
que accedeixin a les dependències de la Sindicatura de Comptes ubicades a la planta
segona de l’avinguda del Litoral, 12–14 de Barcelona.
Procediment de recollida de les dades: les dades seran recollides mitjançant
sistema de vídeo per captura d’imatges.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: el personal
que presta serveis a la segona i cinquena planta, personal d’empreses de serveis
contractades per la Sindicatura, personal de les empreses de serveis contractades
per l’empresa propietària de l’edifici i visites que accedeixin a la planta segona de
l’edifici.
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d) Estructura bàsica del fitxer: descripció detallada de les dades identificatives,
de les dades especialment protegides, tipus de dades de caràcter personal i sistema
de tractament utilitzat en la seva organització:
Estructura bàsica del fitxer: descripció detallada de les dades identificatives.
Es tracta d’un fitxer de la imatge física de les persones que accedeixen a la segona
planta de l’edifici descrit anteriorment. Imatge en color del primer pla frontal i
lateral de les persones les quals serveixen per a la seva correcta identificació, en
cas que sigui necessari, identificant a la vegada data i hora.
Sistema de tractament: les imatges són enregistrades de forma automatitzada en
un fitxer d’extensió mpg sense cap tractament informàtic ulterior.
e) Comunicacions de les dades previstes:
No hi ha prevista cap comunicació.
f) Cessió o transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap cessió ni transferència
g) Òrgans responsables del fitxer:
Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, avinguda del
Litoral, 12-14 de Barcelona (08005).
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Direcció de Govern Interior de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, avinguda del Litoral, 12–14 de Barcelona (08005).
i) Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat exigible d’acord amb el títol VIII del
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal:
Nivell de seguretat bàsic.
2. Control d’accés
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Enregistrament de dades d’accés a la segona planta.
Denominació: Control d’accés.
Finalitat i usos previstos: control d’accés a les instal·lacions com a mesura de
seguretat i protecció civil.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida :
Procedència de les dades: les dades recollides provenen de les persones que
accedeixin a les dependències de la Sindicatura de Comptes ubicades a la planta
segona de l’avinguda Litoral, 12–14 de Barcelona.
Procediment de recollida de les dades: les dades seran recollides i enregistrades
mitjançant un fitxer digital de captura de dades provinent de l’obertura i el tancament de les portes d’accés de la planta segona de la Sindicatura, originades pel pas
de la targeta magnètica de qui accedeixi pel lector corresponent amb la finalitat
d’obrir les portes d’accés.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: el personal
que presta serveis a la segona i cinquena planta, personal d’empreses de serveis
contractades per la Sindicatura, personal de les empreses de serveis contractades
per l’empresa propietària de l’edifici.
d) Estructura bàsica del fitxer: descripció detallada de les dades identificatives,
de les dades especialment protegides, tipus de dades de caràcter personal i sistema
de tractament utilitzat en la seva organització:
Estructura bàsica del fitxer: dades de caràcter identificatiu (nom i DNI) de la
persona que accedeix a la 2a planta i hora i dia d’accionament de la porta d’accés.
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Sistema de tractament: Automatitzat. Les dades són enregistrades de forma
automàtica en un fitxer d’extensió dkt sense cap tractament informàtic posterior.
e) Comunicacions de les dades previstes:
No hi ha prevista cap comunicació.
f) Cessió o transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap cessió ni transferència
g) Òrgans responsables del fitxer:
Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, avinguda del
Litoral, 12-14 de Barcelona (08005).
h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Direcció de Govern Interior de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, avinguda del Litoral, 12–14 de Barcelona (08005).
i) Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat exigible d’acord amb el títol VIII del
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal:
Nivell de seguretat bàsic.
3. Llibre de visites
a) Identificació o tractament del fitxer, denominació, finalitat i usos previstos:
Identificació o tractament: Dades d’accés de les visites de la Sindicatura de
Comptes.
Denominació: Llibre de visites.
Finalitat i usos previstos: control d’accés a les instal·lacions com a mesura de
seguretat i protecció civil.
b) Procedència de les dades i procediment de recollida :
Procedència de les dades: Les dades recollides provenen de les persones que
accedeixin a les dependències de la Sindicatura de Comptes de l’avinguda del
Litoral, 12–14 de Barcelona.
Procediment de recollida de les dades: les dades seran recollides i enregistrades
mitjançant un formulari.
c) Persones o col·lectius sobre els quals es pretén obtenir dades: visites externes que desitgin accedir a les instal·lacions de la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
d) Estructura bàsica del fitxer: descripció detallada de les dades identificatives,
de les dades especialment protegides, tipus de dades de caràcter personal i sistema
de tractament utilitzat en la seva organització:
Estructura bàsica del fitxer: dades de caràcter identificatiu de la persona que accedeix a la instal·lació (nom i DNI) i hora i dia d’accés a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.
Sistema de tractament: No automatitzat. Les dades són enregistrades de forma
manual en un formulari.
e) Comunicacions de les dades previstes:
No hi ha prevista cap comunicació.
f) Cessió o transferència internacional de dades:
No hi ha prevista cap cessió ni transferència
g) Òrgans responsables del fitxer:
Secretaria General de la Sindicatura de Comptes de Catalunya , avinguda litoral
12-14 de Barcelona (08005)
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h) Serveis o unitats davant els quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició:
Direcció de Govern Interior de la Secretaria General de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, avinguda del Litoral, 12–14 de Barcelona (08005).
i) Nivell bàsic, mitjà o alt de seguretat exigible d’acord amb el títol VIII del
Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal:
Nivell de seguretat bàsic.
(09.180.094)
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