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Contracte menor
De subministraments (fins a 15.000 € )

De serveis (fins a 15.000 € )

D’obres (fins a 40.000 €)

Proposta de contractació
Àrea que proposa la contractació
Comunicació / Autoritat Catalana de Protecció de Dades

Justificació de la necessitat
L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades veu necessari crear continguts online tipus vídeo, per formar i conscienciar als
menors de Catalunya, d’una manera distesa i lúdica, en la importància de protegir la seva informació personal quan interactuen a
Internet i a les xarxes socials. Els menors han de ser conscients de quina és la seva informació personal, com l’han de protegir
adequadament i com han d’evitar els riscos que presenten les tecnologies i el tractament digital de les seves dades de caràcter
personal.

Dades del contracte
Descripció
Disseny i elaboració de dos vídeos:
Vídeo 1- Vídeo tipus conte sobre protecció de la informació personal adreçat als menors de 4 a 9 anys, què vol dir una dada
personal, quina informació no han de donar a la xarxa, amb qui no han de contactar i quina és la actitut correcta davant de
determinades situacions a Internet i les xarxes.
Pressupost
en €sobre
(sense
IVA) en dispositius
IVA en
€
total (IVA
Pagament
Vídeo 2 - Vídeo
habilitats
mòbils
(com protegirImport
la informació
i ús inclòs)
i navegació segura en els
dispositiusúnic
mòbils),
adreçat
a
menors
i
joves
de
10
a
16
anys.
Si
No
11.180,00 €
2.347,80 €
13.527,80 €
Ambdós vídeos han de tenir un missatge clar, han de ser gràficament atractius per als menors i un llenguatge proper i entenedor
Proveïdor
NIF
per als infants i joves.
DEP INSTITUT SL
B65474074

Persona gestora de l’execució

Certificat d’existència de crèdit
Aplicació pressupostaria

Import total

D/226000100/1110/0000

13.527,80 €

Faig constar que hi ha crèdit adequat i suficient al pressupost vigent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
La responsable de gestió econòmica i mitjans materials

Núria Oliveras i Vergés

Resolució d’aprovació i autorització de l’òrgan de contractació
Resolc aprovar l’expedient que es proposa i autoritzar-ne la despesa i l’adjudicació a l’empresa DEP INSTITUT SL
,
amb NIF B65474074 , i per un import de 13.527,80 € , sempre que al pressupost de 2020 hi hagi crèdit adequat i suficient. Aquest
contracte tindrà efectes a partir de la data d’aprovació de la despesa
La Secretària general, per delegació
(P.d. Resolució de 18 de desembre de 2018, DOGC núm. 775 – 27.12.2018)

Olga Campmany i Casas
L’aprovació d’aquest contracte implica l’autorització a les unitats administratives per a la comptabilització del compromís de la
despesa en el sistema corporatiu de la comptabilitat GECAT, i l’autorització per a la comptabilització del reconeixement de les
obligacions econòmiques derivades, que haurà d’efectuar-se un cop la unitat administrativa competent certifiqui l’efectiva prestació
de l’objecte contractual.

Responsable del

Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008

tractament

Barcelona. Tel. 93 5527800 apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat

Delegat de protecció de

dpd.apdcat@gencat.cat

dades

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona. Tel. 93 552 78 00

Finalitat del tractament

Gestió econòmica de l’Autoritat; gestió i tramitació dels expedients de contractació, de concessió
d’ajuts, de despesa i d’ingressos

Base jurídica

Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçant-vos a
l’APDCAT. Contracte, exercici d’una missió en interès públic.

Destinataris

L’Administració tributària, la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes,
entitats bancàries, la Direcció General de Contractació Pública, el Registre Públic de Contractes i
la Direcció General de Patrimoni. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT o
mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Termini de conservació

Documentació comptable: 6 anys

de les dades

Documentació fiscal i tributària: 4 anys
Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de
l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

