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A-. INTRODUCCIÓ
El document de seguretat respon a l’obligació de complir els requisits previstos en la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de setembre, de protecció de dades de caràcter personal
(en endavant LOPD) i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal (en endavant, RLOPD).
El document s’aplica als fitxers automatitzats i no automatitzats que continguin dades
de caràcter personal, i el seu compliment és obligatori per a tot el personal que tingui
accés als fitxers amb dades de caràcter personal sota la responsabilitat del Consorci
per a la Formació Contínua de Catalunya (en endavant, CFCC).
La ubicació física i custòdia de l’original del document es troba a l’oficina del CFCC,
C/Llull, 297, 4a planta, Barcelona. Igualment es troba a disposició de tot el personal a
la carpeta informàtica Común/Bústia del Personal/Protecció Dades.
Aquest document de seguretat és d’obligat coneixement i compliment per a tot el
personal que presta serveis al CFCC: personal intern i personal extern col·laborador
que per les seves funcions tingui accés a dades de caràcter personal.
Les normes internes contingudes en el document s’han posat en coneixement de tot el
personal del CFCC amb l’objectiu de donar el degut compliment a la obligació
continguda en el RLOPD en relació amb les funcions i obligacions del personal.
La difusió d’aquestes normes es duu a terme mitjançant:
-

Personal intern: entrega del document de seguretat juntament amb la
documentació de benvinguda, per a les noves incorporacions, i lliurat per
correu electrònic al personal del CFCC. També es pot trobar informàticament a
la Bústia del Personal.

-

Personal extern: entrega del document en el moment de l’inici de la
contractació del servei a través de l’acord d’encàrrec signat amb l’empresa.

B. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT
B.1 Àmbit jurídic
Aquest document s’aplica en l’àmbit de l’estructura organitzativa del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya (CFCC).
B.2 Àmbit subjectiu
Aquest document de seguretat és d’obligat coneixement i compliment per a tot el
personal assignat al CFCC. Les normes internes contingudes en el present document
s’han fet avinents a tot el personal a fi de donar compliment a l’obligació continguda a
l’article 89.2 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
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B.3 Àmbit objectiu
Aquestes normes de seguretat són d’aplicació als recursos informàtics i físics que es
descriuen tot seguit:
•

Servidors de dades i d’aplicacions ubicats en els centres de tractament

•

Xarxa corporativa

•

Equips de comunicació

•

Equips de sobretaula

•

Equips portàtils (portàtils, mòbils, PDA, llapis de memòria)

•

Accés a Internet

•

Correu electrònic corporatiu

•

Centres de tractament: centres de processament de dades i sales tècniques

•

Fitxers que continguin dades personals

•

Suports que continguin dades de caràcter personal (discos, cintes, disquets,
etc.)

•

Documents en paper o en qualsevol altre suport.

C-. GLOSSARI I CONCEPTES RELATIUS A MESURES DE SEGURETAT
C.1 Glossari
Afectat/da o interessat/da: persona física titular de les dades que siguin objecte del
tractament
Cessió o comunicació de dades: tota revelació de dades realitzada a una persona
diferent de l’interessat/da
Consentiment de l’interessat/da: tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca,
específica i informada, mitjançant la qual l’interessat/da consent el tractament de les
dades personals que li concerneixen.
Dada de caràcter personal: qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica,
fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus relativa a persones físiques identificades
o identificables.
Encarregat/da del tractament: persona física o jurídica, pública o privada, o òrgan
administratiu que, sol o conjuntament amb d’altres, tracti dades personals per compte
del responsable del fitxer, com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica
que l’hi vincula i delimita l’àmbit d’actuació per a la prestació del servei.
Fitxer: tot conjunt organitzat de dades de caràcter personal que possibiliti l’accés a
dades de conformitat amb criteris determinats, sigui quina sigui la forma o modalitat de
la seva creació, emmagatzematge, organització i accés.
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Tractament de dades: qualsevol operació o procediment tècnic de caràcter
automatitzat o no, que permeti la recollida, l’enregistrament, la conservació,
l’elaboració, la modificació, la consulta, la utilització, la cancel·lació, el bloqueig o la
supressió de dades, així com les cessions que resultin de comunicacions, consultes,
interconnexions i transferències.
Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública
o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb d’altres decideixi sobre la
finalitat, el contingut i l’ús del tractament, encara que no els realitzi materialment.

C.2 Conceptes relatius a mesures de seguretat

Accessos autoritzats: autoritzacions concedides a un/a usuari/a per a la utilització
dels diversos recursos. Si s’escau, han d’incloure les autoritzacions o funcions que
tingui atribuïdes un/a usuari/a per delegació del responsable del fitxer o tractament o
del responsable de seguretat.
Autentificació: procediment de comprovació de la identitat d’un usuari./a
Contrasenya: informació confidencial, freqüentment constituïda per una cadena de
caràcters que pot ser usada en l’autenticació d’un usuari/a o en l’accés a un recurs.
Còpia de suport: còpia de les dades d’un fitxer automatitzat en un suport que en
possibiliti la recuperació.
Fitxers temporals: fitxers de treball creats per usuaris/es o processos que siguin
necessaris per a un tractament ocasional o com a pas intermedi durant la realització
d’un tractament.
Identificació: procediment de reconeixement de la identitat d’un usuari/a.
Incidència: qualsevol anomalia que afecti o pogués afectar la seguretat de les dades.
Responsable de seguretat: persona o persones a les quals la responsable persona
del fitxer ha assignat fonamentalment la funció de coordinar i controlar les mesures de
seguretat aplicables.
Suport: objecte físic que emmagatzema o conté dades o documents, o objectes
susceptibles de ser tractats en un sistema d’informació i sobre el qual es poden gravar
o recuperar dades.
Sistema d’informació: conjunt de fitxers automatitzats, programes, suports i equips
emprats per a l’emmagatzemament i tractament de dades de caràcter personal.
Usuari: subjecte o procés autoritzat per accedir a dades o recursos. Tindran la
consideració d’usuaris els processos que permetin accedir a dades o recursos sense
identificació d’un usuari físic.
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D. ESTRUCTURA DELS FITXERS
D’INFORMACIÓ QUE ELS TRACTEN

I

DESCRIPCIÓ

DELS

SISTEMES

A fi de donar el degut compliment al que estableix l’article 88.d del Reial decret
1720/2007, de 21 de desembre, s’annexa a l’Inventari de Fitxers, com a annex 1, la
descripció del sistema de tractament i l’estructura bàsica i la descripció de dades
personals de cadascun dels fitxers de les bases de dades del CFCC.
E. ORGANITZACIÓ DE SEGURETAT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
L’organització de seguretat de protecció de dades de caràcter personal del CFCC està
establerta per les figures següents:
E.1 Responsable del fitxer
La persona responsable del fitxer (o responsable del tractament) de dades de caràcter
personal és la persona física o jurídica de naturalesa pública o privada designada i
amb representació suficient, que decideix sobre la finalitat i l’ús que s’atorgarà a les
dades contingudes en els fitxers, així com al seu sistema de tractament.
El CFCC ha establert qui són els diferents responsables i usuaris dels fitxers, la relació
dels quals es troba en l’Annex 2.
La persona responsable del fitxer podrà designar les figures o rols que consideri
oportuns per portar a terme algunes de les funcions que la Llei li atribueix sense que
aquesta designació suposi una delegació de responsabilitats. D’acord amb els articles
84 i 95 del RLOPD, les responsabilitats del responsable del fitxer no són delegables i
per tant amb independència de l’existència d’atribució de funcions a altres
responsables, aquest fet no exonera del deure de diligència legalment exigible al
responsable del fitxer.
E.1.1 Funcions i obligacions del responsable del fitxer
Les funcions i obligacions del responsable del fitxer són:
1. Nomenar un o diversos responsables de seguretat encarregats de coordinar i
controlar les mesures definides en el document de seguretat. En cap cas
aquesta designació suposa una delegació de la responsabilitat que correspon
al responsable del fitxer.
2. Ser el representant del CFCC davant l’Agència Catalana de Protecció de
Dades.
3. El responsable del fitxers és el/la director/a del CFCC.
En relació a l’article 84 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, en quant a la
delegació d’autoritzacions, s’estableix el següent:
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Les autoritzacions que en aquest títol s’atribueixen al responsable del fitxer o
tractament poden ser delegades en les persones designades a aquest efecte. En el
document de seguretat hi ha de constar les persones habilitades per atorgar aquestes
autoritzacions així com aquelles en les quals recau la delegació esmentada. En cap
cas aquesta designació suposa una delegació de la responsabilitat que correspon al
responsable del fitxer.
E.2 Responsable de seguretat
El responsable de seguretat és la figura designada pel responsable del fitxer a fi de fer
efectives i controlar les mesures de seguretat, els controls i els procediments aprovats.
Les funcions del responsable de seguretat s’apliquen a la totalitat dels fitxers,
independentment del nivell de seguretat dels mateixos.
Es designen els responsables de seguretat següents:
1. Responsable de seguretat TIC: cap d’Equip de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (per a fitxers automatitzats).
2. Responsable de seguretat organitzatiu: cap d’Administració i Serveis Generals.
(per a fitxers no automatitzats).
Els responsables de seguretat poden comptar amb el suport d’altres figures del CFCC
per poder dur a terme les seves tasques. El responsable de seguretat TIC podrà
designar i assignar funcions a:
•

Responsable de sistemes i comunicacions

•

Responsable de desenvolupament i aplicacions.

E.2.1 Funcions i obligacions del responsable de seguretat TIC
Les funcions i obligacions del responsable de seguretat TIC són:
1. Vetllar pel compliment de les normes de seguretat contingudes en el document de
seguretat, pel que respecta a fitxers automatitzats.
2. Recopilar i descriure les mesures, les normes, els procediments, les regles i els
estàndards de seguretat adoptats.
3. Determinar l’àmbit del document de seguretat.
4. Determinar i descriure els recursos informàtics als quals cal aplicar el document de
seguretat.
5. Establir i comprovar l’aplicació del procediment de notificació, tractament i registre
d’incidències en fitxers automatitzats
6. Establir i comprovar l’aplicació del procediment de realització de còpies de
seguretat i recuperació de dades.
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7. Comprovar el compliment de la periodicitat establerta per a la realització de còpies
de seguretat.

8. Elaborar i mantenir actualitzada la llista d’usuaris que tinguin accés autoritzat al
sistema informàtic, amb especificació del nivell d’accés que té cada usuari.
9. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’identificació i autenticació
d’usuaris.
10. Establir i comprovar l’aplicació del procediment d’assignació, distribució i
emmagatzematge de contrasenyes.
11. Comprovar el manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes dels usuaris.
12. Establir i comprovar l’aplicació del procediment de canvi periòdic de les
contrasenyes dels usuaris.
13. Establir i comprovar l’aplicació d’un procediment que garanteixi l’emmagatzematge
de les contrasenyes vigents d’una manera inintel·ligible.
14. Establir i comprovar l’aplicació d’un sistema que limiti l’accés dels usuaris
únicament a aquelles dades i recursos que necessitin per al desenvolupament de
les seves funcions.
15. Establir i comprovar l’aplicació dels mecanismes necessaris per evitar que un
usuari pugui accedir a dades o recursos amb drets diferents dels autoritzats.
16. Concedir, alterar o anul·lar l’accés autoritzat a les dades i recursos, d’acord amb
els criteris establerts pel responsable del fitxer.
17. Establir i comprovar l’aplicació d’un sistema que permeti identificar, inventariar i
emmagatzemar en un lloc segur els suports informàtics que contenen dades de
caràcter personal.
18. Autoritzar la sortida de suports informàtics que continguin dades de caràcter
personal amb el vistiplau dels responsables funcionals de l’àrea afectada, o bé del
responsable del fitxer si fos el responsable funcional qui demanés l’autorització.
19. Vetllar pel compliment de les normes de seguretat, comunicant les infraccions
comeses.
20. Coordinar i controlar les mesures de seguretat definides en el document de
seguretat.
E.2.2 Funcions i obligacions del responsable de seguretat organitzatiu
1. Notificar per a la seva inscripció en el Registre General de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades la creació, la modificació i la cancel·lació de fitxers
automatitzats i no automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
2. Vetllar pel compliment de tots els requisits establerts en la Llei de Protecció de
dades de caràcter personal.
3. Redactar, establir i comprovar l’aplicació i el compliment del document de seguretat.
4. Donar suport als responsables funcionals en la descripció de l’estructura del fitxer.
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5. Establir els mecanismes necessaris per evitar que un usuari pugui accedir a dades
personals de fitxers no automatitzats sense autorització.

E.3 Responsables funcionals
Són els màxims responsables de cada àmbit funcional del CFCC, amb capacitat per
poder gestionar i administrar les dades i la informació. Són els qui supervisen el dia a
dia dels fitxers, i coneixen i gestionen les dades de caràcter personal per delegació del
responsable del fitxer. En el CFCC aquestes funcions són assumides pels/per les caps
d’Àrea corresponents, pel/per la cap d’Unitat de Formació de Demanda, el/la
secretari/a del CFCC i el/la propi/a director/a del CFCC.
E.3.1 Funcions i obligacions del responsable funcional
1. Definir el contingut de la disposició creadora, modificadora o de supressió dels
fitxers de dades personals.
2. Assignació de les persones de les seves respectives àrees que tindran accés
als fitxers i quins privilegis tindran.
3. Vetllar pel compliment dels requisits establerts en la Llei de Protecció de dades
de caràcter personal.
4. Donar el vistiplau per a la sortida de fitxers automatitzats i no automatitzats
amb dades personals al personal de la seva àrea.
5. Comunicar als responsables de seguretat (TIC o organitzatiu) les incidències
que el personal de la seva àrea detecti en els fitxers de dades personals.
6. Comunicar al responsable de seguretat organitzatiu les contractacions externes
en les que es posi a disposició de l’encarregat del tractament fitxers propietat
del CFCC que continguin dades personals.
F. MESURES DE SEGURETAT APLICADES ALS FITXERS AUTOMATITZATS I NO
AUTOMATITZATS
A fi de donar compliment al que determina l’article 88.3.b del RLOPD, el CFCC ha
establert, per als fitxers que continguin dades de caràcter personal, les mesures de
seguretat que es descriuen a continuació i que han de ser conegudes i respectades
per tot el personal.
F.1 Pla de seguretat
El responsable del fitxer ha d’aplicar les normes de seguretat que s’estableixen en
aquest document.
F.2 Identificació i autenticació
1. El responsable de seguretat TIC ha d’elaborar una relació actualitzada d’usuaris
que tinguin accés autoritzat al sistema d’informació. Aquesta relació està integrada
en el document de seguretat, com a annex 2.
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2. El responsable de seguretat TIC ha de custodiar i actualitzar la relació de tots els
usuaris de la xarxa que tenen accés autoritzat al sistema d’informació. És
competència del responsable de seguretat TIC que l’atribució i assignació de
contrasenyes, com també la custòdia de la relació d’usuaris, es faci de manera que
se’n garanteixi la confidencialitat i integritat.
Per als sistemes d’informació del SOC, Departament de Treball o altres institucions
que el personal del CFCC ha de poder accedir, el responsable de seguretat TIC
custodiarà i actualitzarà els usuaris corresponents.
3. Hi ha un procediment d’identificació i autenticació dels usuaris que vulguin accedir
als sistemes d’informació del CFCC. La descripció d’aquest està integrada en el
document de seguretat, en el punt G.
4. Hi ha un procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge de contrasenyes
que en garanteix la confidencialitat i integritat. La descripció d’aquest procediment,
està integrada en el document de seguretat, en el punt G.
5. Els números d’identificació i les claus d’accés assignats a cada usuari del sistema
són personals i intransferibles, i l’usuari és l’únic responsable de les conseqüències
que es puguin derivar del mal ús, la divulgació o la pèrdua d’aquests.
6. Les contrasenyes dels usuaris autoritzats, durant el temps que siguin vigents, són
emmagatzemades d’una manera inintel·ligible.
7. Les operacions susceptibles de seguiment que s’efectuïn en el sistema queden

registrades en els arxius LOG dels servidors. L’ús de l’identificador i la clau
assignats a cada usuari implica l’acceptació, com a document probatori de
l’operació efectuada, dels registres generats en aquests arxius LOG i
emmagatzemats en el sistema informàtic. Llevat de prova en contra, es presumirà
que els actes que es duguin a terme amb l’identificador i la clau assignats han estat
efectuats en realitat per l’usuari titular d’aquests.
F.3 Control d’accés i confidencialitat de la informació
1. Tota la informació continguda en la xarxa informàtica, d’una manera estàtica o
circulant en forma de missatges de correu electrònic, és d’ús exclusiu del CFCC i té
caràcter confidencial.
2. Tenen el caràcter d’informació especialment reservada les dades confidencials, en
les quals s’inclouen, sense caràcter limitador, els procediments, les metodologies, el
codi font, els algoritmes, les bases de dades, i qualsevol altre material que sigui
d’ús intern del CFCC.
3. Els usuaris tenen accés autoritzat únicament a aquelles dades i recursos que
necessitin per a l’acompliment de les seves funcions. La descripció del sistema
emprat per a limitar l’accés d’acord amb els privilegis de cada usuari està integrada,
en el document de seguretat, en el punt G.
4. Només el personal autoritzat a aquest efecte en el document de seguretat, pot
concedir, alterar o anul·lar l’accés autoritzat sobre les dades i els recursos, d’acord
amb els criteris establerts pel responsable del fitxer.
F.4 Gestió de suports
1. Els suports informàtics que contenen dades de caràcter personal permeten
identificar el tipus d’informació que contenen, ser inventariats i emmagatzemats en
un lloc amb accés restringit al responsable del fitxer, al responsable de seguretat
TIC i a les persones en qui aquests deleguin.
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2. El sistema d’identificació, inventari i custòdia de suports està integrat en el punt I
d’aquest document.
3. El treballadors del CFCC no extrauran informació fora de l’entitat. En cas de
necessitat d’extreure suports amb dades de caràcter personal s’haurà de disposar
del vistiplau del responsable funcional implicat, del responsable de seguretat TIC o
organitzatiu (depenent del tipus de fitxer) i l’autorització del responsable del fitxer en
el cas que la sol·licitud provingui directament dels responsables funcionals o de
seguretat . Es farà una autorització interna que reculli quins fitxers (automatitzats o
no) estan autoritzats a sortir del local, amb quina finalitat i en quina data s’hauran de
retornar.
Les empreses contractades per realitzar un servei en els seus locals tampoc podran
extreure els fitxers amb dades personals si no és amb una autorització del CFCC.
L’autorització portarà el vistiplau del responsable funcional, del responsable de
seguretat (TIC o organitzatiu).
S’adjunta model d’autorització externa i interna, a l’annex 3
4. Els treballadors que utilitzin equips i dispositius fora del CFCC hauran de conèixer i

aplicar les mesures de seguretat pertinents atenent al nivell de seguretat atribuït a
les dades que s’emmagatzemin. Aquest fet comporta:
-

El personal autoritzat al teletreball haurà de seguir en tot cas les mesures de
seguretat aplicables a aquest règim de treball.

-

No es podrà desatendre en llocs públics els suports que puguin contenir dades
de caràcter personal.

-

Caldrà portar els suports com a equipatge de mà quan els treballadors realitzin
un viatge més llarg, i tenir-ne cura.

-

Aplicar en tot moment les instruccions de protecció indicades pel fabricant dels
suports.

G. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT D’IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ
D’USUARIS.
PROCEDIMENT
D’ASSIGNACIÓ,
DISTRIBUCIÓ
I
EMMAGATZEMATGE DE CONTRASENYES.
DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA EMPRAT PER LIMITAR L’ACCÉS
AUTORITZAT NOMÉS A LES DADES I ELS RECURSOS QUE CADA
USUARI NECESSITI D’ACORD AMB ELS SEUS PRIVILEGIS.
Abast
Descriure el procediment mitjançant el qual els usuaris poden identificar-se i
autenticar-se per entrar als sistemes, com s’assignen i s’emmagatzemen les
contrasenyes i com es limita l’accés dels usuaris a les dades i recursos d’acord amb
els seus privilegis.
Procediment
Per accedir a qualsevol dels fitxers automatitzats, tot usuari ha de validar-se a la xarxa
local mitjançant el seu usuari i contrasenya Windows assignat.
A banda de l’autenticació a la xarxa local Windows, cada sistema d’informació que
tracta amb els diferents fitxers automatitzats té el seu propi sistema d’autenticació.
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El sistema d’informació que tracta amb el fitxer de Contractes Programa i Convenis per
a la gestió de la formació contínua i Accions Complementàries (eina CONFORCAT), té
una autenticació extra a la de la xarxa local.
L’aplicació amb l’històric de les dades gestionades abans del 2010 dels Contractes
Programa, les Accions Complementàries, l’aplicació de Beques i l’aplicació de gestió
d’incidències de justificació conformen l’eina VRFGEST, que també disposa d’una
autenticació extra a la de la xarxa local.
En quant al procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge d’usuaris i
contrasenyes, per accedir a qualsevol dels fitxers, s’informa a l’usuari del seu nom
d’usuari i d’una contrasenya temporal estàndard. Una vegada els usuaris s’autentiquen
als sistemes, han de canviar la seva contrasenya, complint la sintaxi de seguretat
corresponent (la contrasenya ha de contenir lletres en majúscules, minúscules,
números i símbols ortogràfics).
Per a l’emmagatzematge d’aquestes contrasenyes es fan servir els estàndards de
servidors Microsoft Windows, on queden emmagatzemades de forma encriptada.
Dintre de l’aplicació de la gestió de les subvencions de la formació contínua de
Catalunya, eina CONFORCAT, hi ha també una assignació de rols per a què cada
usuari gestioni únicament el que li pertoca. Per a la resta de fitxers, a banda dels
permisos que tingui assignats segons el lloc de treball, no existeix aquesta
configuració de rols específica.
Pel que fa a les contrasenyes, aquestes són d’ús personal i no es poden compartir per
més d’un usuari o grups d’usuaris. Son personals, intransferibles i secretes. Per tant
no s’han de facilitar a ningú, ni escriure-les en cap document (inclosos post-it) llevat al
personal de l’Àrea TIC, quan hagin de resoldre una incidència.
En cas d’incidència l’Àrea TIC actuarà amb perfil administrador i si no, caldrà resetejar
la contrasenya per fer les comprovacions que calguin. Un cop resolta la incidència, es
recomana canviar la contrasenya.
Les contrasenyes han de tenir com a mínim 8 caràcters i es recomana que siguin
alfanumèriques (lletres i números) i continguin algun caràcter especial (&,%,$,`,?, etc).
No han d’estar constituïdes a partir d’informació personal, és a dir, dates de
naixement, cognoms, número de telèfon, número de DNI, etc., i cal procurar que
tampoc siguin noms fàcils d’esbrinar.
No s’activaran les opcions memoritzar contrasenyes d’accés o connexió per defecte i
si existeixen dubtes sobre la confidencialitat de la contrasenya caldrà procedir al seu
canvi.
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H. PROCEDIMENT DE REALITZACIÓ
RECUPERACIÓ DE DADES

DE

CÒPIES

DE

SEGURETAT

I

A fi de donar compliment al que estableix l’article 88.3.f) del Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, es disposa d’un procediment de realització de còpies de seguretat
i recuperació de dades que en garanteix la reconstrucció en l’estat en què es trobessin
en el moment de produir-se la pèrdua o destrucció.
Abast
Aquest procediment descriu el procés mitjançant el qual s’obté una còpia de les dades
de treball de tot el personal que es guarda fora del local del Consorci per tal de poder
disposar de la informació en cas de produir-se un incident als servidors interns.
La còpia de seguretat s’efectua seguint els criteris següents segons les dimensions:
a) Fitxer del servidor: una còpia diària completa al servidor dels fitxers compartits,
estat del sistema i de cadascun dels usuaris.
b) Fitxer d’usuari: una còpia diària completa de documents, correu, escriptori i
preferits per usuari.
Procediment de còpies de seguretat i recuperació de dades.
Les dades de treball del personal del Consorci no queden gravades en la màquina
local, sinó que es graven directament al servidor, és a dir, els missatges de correu
electrònic, els fitxers d’ofimàtica, etc., es graven al servidor que té el Consorci al
Centre de Processament de Dades (CPD) del SOC.
El procediment d’externalització de les còpies de seguretat funciona de la següent
forma: al servidor es copien les dades a una cinta DLT Ultrium de 400 GB, que cada
dilluns es lliura a l’empresa externa especialitzada que custodia la informació.
Així, cada setmana es disposa d’una còpia completa de tota la informació
externalitzada, per tal de garantir que si passa qualsevol incident que inhabiliti les
dades del servidor del Consorci, aquestes es puguin recuperar. A la vegada que
l’empresa que custòdia la informació digital recull la cinta corresponent, retorna la cinta
antiga per a què sigui reciclada i inserida de nou al circuit de còpies de seguretat.
Les cintes queden inventariades amb un número assignat que està format pel prefix
CFCC i 4 caràcters numèrics que identifiquen tant per l’empresa que custòdia com per
l’Àrea TIC del Consorci la cinta en qualsevol moment.
Una vegada l’empresa recull la cinta, genera un albarà de recollida signat pel Consorci
i envia un missatge al Cap de l’Àrea de l’Àrea TIC confirmant l’hora de recollida, el
número de cinta que s’han portat segons numeració Consorci, i el número de cinta
intern de l’empresa per identificar-la en cas de necessitat.
Amb l’empresa subcontractada s’ha de preveure en el plec de clàusules o en un acord
específic, la protecció de dades de caràcter personal, per al compliment de la
normativa relativa a la LOPD.
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En el cas de produir-se una incidència que generi destrucció d’informació, cal aplicar el
procediment de notificació, tractament i registre d’incidències previst en l’apartat J)
d’aquest document de seguretat, i procedir a la recuperació de la informació destruïda.
Si aquesta recuperació és impossible, es procedeix a sol·licitar la còpia de seguretat
més recent i a restaurar la informació destruïda.
El responsable de seguretat TIC, per delegació del responsable del fitxer, s’ha
d’encarregar de verificar cada sis mesos la correcta definició, funcionament i aplicació
dels procediments de realització de còpies de seguretat i de recuperació de les dades.
(art.94)

I. PROCEDIMENT EMPRAT PER IDENTIFICAR, INVENTARIAR I CUSTODIAR ELS
SUPORTS INFORMÀTICS.
I.1 Abast
Aquest procediment descriu el procés d’identificació, inventari i custòdia dels diferents
suports informàtics emprats en el CFCC, CD’s, discs externs, claus de memòria USB,
cintes de les còpies de seguretat i el servidor de dades.

I.2 Procediment per identificar, inventariar i custodiar els diferents suports
informàtics
Suport digital CD
Es fa servir per enviar a les entitats beneficiàries d’una subvenció relacionada amb la
formació contínua, dades de caràcter personal referents a la justificació econòmica.
El CD té una base de dades en format Access personalitzada segons l’entitat, i és
lliurada en mà a cadascuna de les entitats per a què complementin les dades lliurades
al Consorci amb anterioritat.
Discs externs
Alguns caps d’Àrea disposen de discs externs per al treball fóra de l’oficina, per quan
això és necessari. Qualsevol persona que hagi d’utilitzar un disc extern amb informació
que contingui dades personals haurà de demanar autorització per fer-ho servir dintre
de la xarxa corporativa. A més, els discos estan protegits mitjançant una contrasenya.
Llapis de memòria USB
Els treballadors que necessitin una clau USB per portar dades de caràcter personal
fóra de l’oficina per motius laborals, se’ls hi assignarà una clau determinada protegida
mitjançant contrasenya i encriptació de dades.
Servidor de dades
El servidor que concentra totes les dades del personal del Consorci, i de les
aplicacions que gestionen, incloses dades de caràcter personal, està al Centre de
Processament de Dades (CPD) de l’edifici del SOC al C/Llull 297, a la planta -1.
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El CPD està tancat amb una clau propietat del SOC, que és lliurada al personal de
l’Àrea TIC del CFCC quan aquests requereixen l’entrada pel manteniment del servidor
o per l’intercanvi de cintes de seguretat. Dins del CPD, el nostre servidor està tancat
amb una altra clau que custòdia l’Àrea de les Tecnologies i la Informació del CFCC.
Còpies de seguretat
Les cintes de seguretat que han estat dintre del circuit de còpies de seguretat, estan
guardades dins del servidor de dades situat al CPD de l’edifici del SOC al C/Llull 297,
a la planta -1. El CPD està tancat amb una clau propietat del SOC, que és lliurada al
personal de l’Àrea TIC del CFCC quan aquests requereixen l’entrada pel manteniment
del servidor o per a l’intercanvi de cintes de seguretat. Un cop al CPD el nostre
servidor es troba tancat amb una altra clau custodiada per l’Àrea de les Tecnologies i
la Informació del CFCC.
J. PROCEDIMENT GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

1-. Introducció
El títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament
que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal (RLOPD), preveu que un dels aspectes mínims que ha de
contenir el document de seguretat són les “Mesures, normes, procediments, regles i
estàndards encaminats a garantir el nivell de seguretat exigit en aquest reglament”. En
aquest sentit, s’exigeix l’existència d’un Procediment de gestió d’incidències que serà
el que es descriu a continuació.
2-. Objectiu
L’aplicació d’aquesta mesura té l’objectiu de garantir que, en el cas d’incidents
relacionats amb la protecció de dades personals, aquests seran gestionats de forma
adequada per tal de minimitzar els impactes que es puguin produir.
Per tal de donar compliment al que estableixen els articles 90 i 100 del RLOPD,
s’incorpora aquest procediment al Document de Seguretat del CFCC, que serà
d’obligat compliment per a tot el personal que tracti els fitxers amb dades de caràcter
personal del qual el CFCC en sigui responsable.
3-. Normativa aplicable
El RLOPD disposa un conjunt de mesures a adoptar en funció del nivell de protecció
assignat al fitxer:
El títol VIII, capítol III, secció 1a del RLOPD preveu les mesures de seguretat a aplicar
als fitxers de nivell bàsic:
Article 90 (per a fitxers automatitzats):
“Haurà d’existir un procediment de notificació i gestió de les incidències que afectin a
les dades de caràcter personal i establir un registre en el qual es faci constar el tipus
d’incidència, el moment que s’ha produït o, si escau, detectat, la persona que realitza
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la notificació, a qui se li comunica, els efectes que s’haguessin derivat de la mateixa i
les mesures correctores aplicades”.
El títol VIII, capítol IV secció 1a del RLOPD preveu les mesures de seguretat de nivell
bàsic a aplicar als fitxers i tractaments no automatitzats:
Article 105. Obligacions comunes.
“1. A més del que disposa el present capítol, als fitxers no automatitzats els és
aplicable el que disposen els capítols I i II del present títol pel que fa a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Abast
Nivells de seguretat
Encarregat del tractament
Prestacions de serveis sense accés a dades personals
Delegació d’autoritzacions
Règim de treball fora dels locals del responsable del fitxer o encarregat del
tractament
g) Còpies de treball de documents
h) Document de seguretat
2. Així mateix se’ls ha d’aplicar el que estableix la secció primera del capítol III del
present títol pel que fa a:
a)
b)
c)
d)

Funcions i obligacions del personal
Registre d’incidències
Control d’accés
Gestió de suports”

4-. Abast
Aquest procediment de gestió d’incidències és d’aplicació a tots els fitxers,
automatitzats i no automatitzats, amb dades de caràcter personal que posseeixi el
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya que figuren a la relació de fitxers de
l’annex 1 del document de seguretat.
5-. Responsabilitats
En aquest procediment intervenen:
•

Responsable del fitxer: és l’òrgan administratiu o de la unitat orgànica
designat en les disposicions de creació o modificació de fitxers de dades de
caràcter personal del CFCC.

•

Responsable de seguretat TIC i Responsable de Seguretat Organitzatiu:
són els responsables en els quals el responsable del fitxer ha delegat la funció
de coordinar i supervisar les mesures de seguretat. Són els encarregats de
vetllar per l’aplicació de les mesures de seguretat adients.
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6-. Procediment de gestió d’incidències
Una incidència, segons l’article 5 de la RLOPD es defineix com qualsevol anomalia
que afecta o pot afectar la seguretat de les dades, entès sota les tres característiques
fonamentals de confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha de recollir totes les
incidències de seguretat que es produeixin sobre les dades amb les que tracta. Amb
aquest objecte, es presenta a continuació una llista d’incidències que seran
inexcusablement registrades:
•

Incidències que afecten la identificació i autenticació dels usuaris:
1- Pèrdua de confidencialitat de contrasenyes
2- Assignació o modificació de drets sobre eines de gestió d’accés i utilitats
amb accessos privilegiats.
3- Períodes de desactivació de les eines de seguretat.
4- Pèrdua de claus dels dispositius contenidors de documents (armaris,
arxivadors,\) i/o espais que els contenen.

•

Incidències que afecten els drets d’accés a les dades:
1- Revisió de “logs” sobre accessos irregulars (intents fallits d’accés fora dels
horaris d’oficina, etc.)
2- Comunicació dels usuaris de sospites que algú ha suplantat la seva
identitat.
3- Revisió dels informes de seguretat.

•

Incidències que afecten la gestió de suports:
1- Comunicació de pèrdua de suports
2- Comunicació de localització de suports en llocs inadequats.
3- Errors de contingut en suports rebuts i enviats.

•

Incidències que afecten els procediments de còpies de salvaguarda i
recuperació:
1- Errors en els processos de realització de còpies de salvaguarda.
2- Procediments de recuperació de dades realitzats.

•

Incidències que afecten els documents que contenen dades de caràcter
personal:
Detecció de documents/expedients sense custòdia (oblits en taules,
fotocopiadores, faxos\).
Documents o còpies de treball en papereres o contenidors de reciclatge que no
s’hagin processat prèviament amb destructora de paper.
Dispositius de documents d’emmagatzematge avariats (no tanquen o no
s’obren).
Dispositius d’emmagatzematge de documents sense custòdia, oberts o amb les
claus al pany, especialment si estan en zones de pas.
Qualsevol altra de les observades com a conseqüència de l’execució dels
controls definits per garantir el compliment d’allò que s’indica en el document
de seguretat

12345-
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Aquesta llista podrà ser ampliada en cas que es detecti algun nou tipus d’incidència.
El manteniment d’un Registre de les incidències que comprometen o puguin
comprometre la seguretat dels fitxers és una eina imprescindible per a la prevenció de
possibles atacs a la seguretat, així com per a la persecució de les persones
responsables d’aquests atacs.
Tots els usuaris/es del CFCC tenen l’obligació de comunicar les incidències en matèria
de seguretat sobre fitxers automatitzats al Responsable Funcional LOPD i aquest ho
comunicarà al Responsable de Seguretat TIC. Respecte les incidències sobre fitxers
no automatitzats, aquestes s’hauran de comunicar al Responsable Funcional LOPD,
que les comunicarà degudament al Responsable de Seguretat Organitzatiu (AASG).
El Responsable de Seguretat TIC i el Responsable de Seguretat Organitzatiu han
habilitat un registre d’incidències amb la finalitat que es reculli qualsevol incidència que
pugui suposar un perill per a la seguretat dels fitxers. El personal del CFCC té a la
seva disposició models de notificació d’incidències, específics per a fitxers amb dades
de caràcter personal. En l’annex 4 d’aquest procediment s’ha adjuntat una còpia
d’aquest model i també està disponible informàticament en la carpeta Común/Bústia
del Personal/Protecció de Dades
En la notificació d’una incidència hauran de constar, com a mínim, les següents dades:
•

Fitxer afectat

•

Tipus d’incidència

•

Data i hora en què es va produir o detectat

•

Persona que realitza la notificació

•

Efectes que es poden produir

•

Descripció detallada de la incidència

7-. Gestió
El Responsable Funcional LOPD rebrà a través del personal de la seva àrea les
notificacions de les incidències i les comunicarà al Responsable de Seguretat TIC (si
es tracta d’un fitxer automatitzat) o al Responsable de Seguretat Organitzatiu (si es
tracta d’un fitxer no automatitzat o implica aspectes organitzatius i/o jurídics).
Si la incidència requereix la restauració de fitxers o bases de dades amb dades de
caràcter personal, es procedirà a la seva recuperació segons el descrit a l’apartat H
d’aquest document.
8-. Resposta
El Responsable de seguretat TIC i el Responsable de Seguretat Organitzatiu
s’asseguraran que les persones designades per resoldre la incidència han donat
resposta en el període de temps disposat per a allò. A més, supervisaran el treball de
reparació de la incidència detectada.
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De la mateixa manera, és obligació dels responsables de seguretat gestionar les
incidències que puguin produir-se, en el menor temps possible, garantint en tot cas,
que la seguretat de les dades de caràcter personal no es vegi alterada en cap
moment.
9-. Registre
El Responsable de Seguretat TIC i el Responsable de Seguretat Organitzatiu de
conformitat amb els articles 90 i 105 del Reial Decret 1720/2007, han de mantenir un
registre de les incidències que es recullen. (un per a incidències de fitxers no
automatitzats, responsabilitat del Responsable de Seguretat Organitzatiu, i un altre per
a incidències de fitxer automatitzats, responsabilitat del Responsable de Seguretat
TIC). És obligació dels responsables de seguretat l’actualització del registre que
s’adjunta com a annex 5.
En aquest registre d’incidències es fa constar la informació següent:
•

Tipus d’incidència

•

Moment en què s’ha produït o detectat la incidència

•

Persona que realitza la notificació

•

Persona a qui es notifica la incidència

•

Persona responsable de la resolució

•

Efectes derivats de la incidència

•

Mesures correctores aplicades

K. FUNCIONS I OBLIGACIONS DEL PERSONAL
El personal al servei del CFCC ha de conèixer els principis bàsics de la normativa
vigent de protecció de dades i les obligacions del personal derivades de la LOPD, per
tal d’assegurar l’aplicació de les mesures de seguretat adequades, atenent a les
funcions pròpies.
Els articles 89 i 105 del RLOPD estableixen com a mesures de seguretat aplicables als
fitxers i tractament automatitzats i als no automatitzats la necessitat de l’existència i el
compliment d’unes obligacions del personal envers les dades de caràcter personal.
K.1 Seguretat respecte als números d’identificació i les claus d’accés
1. És prohibit comunicar a una altra persona l’identificador d’usuari i la clau d’accés. Si
l’usuari sospita que una altra persona coneix les seves dades d’identificació i accés
ho ha de fer avinent al responsable del sistema, a fi que aquest li assigni una nova
clau. En cas d’una baixa o absència temporal de l’usuari, el seu cap podrà sol·licitar
al responsable del sistema la cessió de la clau o les dades a la persona designada
per ell.
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2. L’usuari està obligat a fer servir el sistema i les seves dades sense incórrer en
activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets
del CFCC o de tercers, o que puguin atemptar contra la moral o les normes
d’etiqueta de les xarxes telemàtiques.
3. Són expressament prohibides les activitats següents:
◊

Compartir o facilitar l’identificador d’usuari i la clau d’accés amb una altra
persona física o jurídica, incloent-hi el personal del mateix departament. En
cas d’incompliment d’aquesta prohibició, l’usuari és l’únic responsable dels
actes efectuats per la persona física o jurídica que utilitzi d’una manera no
autoritzada l’identificador d’usuari.

◊

Intentar distorsionar o falsejar els registres LOG del sistema. Els registres LOG
són unes pistes d’auditoria que deixa el servidor on queda constància de
qualsevol accés a la nostra xarxa (usuari, hora d’accés, etc.).

◊

Intentar desxifrar les claus, els sistemes o els algorismes de xifratge i qualsevol
altre element de seguretat que intervingui en els processos telemàtics.

◊

Destruir, alterar, inutilitzar o danyar de qualsevol altra manera les dades, els
programes o els documents electrònics del CFCC o de tercers. (Aquests actes
poden constituir un delicte de danys, previst al Codi penal.)

◊

Obstaculitzar voluntàriament l’accés d’altres usuaris a la xarxa mitjançant el
consum massiu dels recursos informàtics i telemàtics, com també dur a terme
accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

◊

Enviar missatges de correu electrònic d’una manera massiva o amb finalitats
comercials o publicitàries sense el consentiment del destinatari (Spam).

◊

Intentar llegir, esborrar, copiar o modificar els missatges de correu electrònic o
els arxius d’altres usuaris. (Aquesta activitat pot constituir un delicte
d’intercepció de les telecomunicacions, previst al Codi penal.)

◊

Fer servir el sistema per intentar accedir a àrees restringides dels sistemes
informàtics del CFCC o de tercers.

◊

Intentar augmentar el nivell de privilegis d’un usuari en el sistema.

◊

Introduir voluntàriament programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o
qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin, o siguin
susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics
del CFCC o de tercers. L’usuari té l’obligació de fer servir els programes
antivirus i les actualitzacions corresponents per a prevenir l’entrada en el
sistema de qualsevol element destinat a destruir o corrompre les dades
informàtiques.

◊

Introduir, descarregar d’Internet, reproduir, utilitzar o distribuir programes
informàtics no autoritzats expressament, o qualsevol altre tipus d’obra o
material els drets de propietat intel·lectual o industrial dels quals pertanyin a
tercers, quan no se’n tingui l’autorització.

◊

Instal·lar còpies il·legals de qualsevol programa, incloent-hi els estandarditzats.

◊

Esborrar qualsevol dels programes instal·lats legalment.
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◊

Utilitzar els recursos telemàtics del CFCC, incloent-hi la xarxa Internet, per a
activitats que no tinguin una relació directa amb el lloc de treball de l’usuari.

◊

Introduir en el sistema continguts obscens, immorals o ofensius i, en general,
mancats d’utilitat per als objectius del lloc de treball.

◊

Enviar o reenviar missatges en cadena o de tipus piramidal.

4. El CFCC a través de l’Àrea de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
aplicarà activitats de vigilància i control (d’acord a l’article 20.3 de l’Estatut dels
Treballadors) per tal de verificar el compliment, per part del personal treballador del
CFCC, de les obligacions i deures en aquest àmbit, així com l’ús correcte dels mitjans
electrònics.
K.2 Confidencialitat de la informació
1. És prohibit enviar informació confidencial del CFCC a l’exterior, mitjançant suports
materials o a través de qualsevol mitjà de comunicació, incloent-hi la simple
visualització o accés.
2. Els usuaris dels sistemes d’informació han de guardar, per un temps indefinit, la
màxima reserva i no divulgar ni utilitzar directament ni a través de terceres persones
o empreses, les dades, els documents, les metodologies, les claus, les anàlisis, els
programes i la resta d’informació a què tinguin accés durant la seva estada en el
CFCC, tant en suport material com electrònic. Aquesta obligació continuarà essent
vigent després de l’estada al CFCC.
3. Cap usuari pot posseir, per a usos no propis de la seva responsabilitat, cap material
o informació d’ús exclusiu del CFCC tant ara com en el futur.
4. En el cas que, per motius directament relacionats amb el lloc de treball, l’usuari entri
en possessió d’informació confidencial sota qualsevol tipus de suport, s’entén que
aquesta possessió és estrictament temporal, amb obligació de secret i sense que
això li irrogui cap dret de possessió, o titularitat o còpia sobre la informació
esmentada. Així mateix, l’usuari ha de retornar aquests materials immediatament
després de la finalització de les tasques que han originat el seu ús temporal i, en tot
cas, immediatament després de la finalització de la seva relació amb el CFCC. La
utilització continuada de la informació en qualsevol format o suport d’una manera
diferent de l’esmentada, no suposa, en cap cas, una modificació d’aquesta clàusula.
5. L’ incompliment d’aquesta obligació pot constituir un delicte de revelació de secrets,
previst en el Codi penal.
K.3 Ús dels recursos informàtics que tracten dades de caràcter personal
1. Els sistemes informàtics, les xarxes i les estacions de treball emprades per al
tractament de dades de caràcter personal són d’ús exclusiu de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
2. Qualsevol fitxer introduït en els sistemes que provinguin de xarxes externes ha de
complir els requisits establerts en aquestes normes, en especial les referides a la
propietat intel·lectual i industrial i al control de virus.
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K.4 Propietat intel·lectual i industrial
És estrictament prohibit l’ús de programes informàtics sense la llicència corresponent,
com també l’ús, la reproducció, la cessió, la transformació o la comunicació pública de
qualsevol tipus d’obra o invenció protegida per la propietat intel·lectual o industrial, tant
si el suport és informàtic com físic.
K.5 Política de taules netes
◊

Quan els usuaris treballin amb dades de caràcter personal, cal que ho facin
amb la informació estrictament necessària.

◊

Quan en el decurs de la jornada laboral els treballadors s’absentin del seu lloc
de treball, han de deixar la informació fora de l’abast de la resta del personal o
visitants.

◊

Al final de la jornada laboral els expedients de tràmit han de quedar
correctament endreçats i, sempre que sigui possible, dins l’arxiu o la seva
ubicació definitiva. Cal controlar la informació que pugui quedar dipositada en
les safates de sobre les taules.

◊

Tota la informació en tràmit ha de quedar guardada en calaixos o armaris, que
es puguin tancar.

◊

No deixar fulls amb dades personals a la vista ni notes o post-it amb informació
sensible.

◊

No deixar suports o elements informàtics (CD, USB, etc) que puguin contenir
dades de caràcter personal.

K.6 Criteris d’arxivament
L’arxivament dels suports o documents s’ha de fer d’acord amb els criteris que preveu
la seva respectiva legislació, els procediments interns i les instruccions del CFCC (SGI
i d’altres). Aquests criteris han de garantir la correcta conservació dels documents, la
localització i consulta de la informació i han de possibilitar l’exercici dels drets
d’oposició al tractament, accés, rectificació i cancel·lació.
En els casos en què no hi hagi cap norma aplicable, els responsables funcionals, per
delegació del/la responsable del fitxer, establiran els criteris i procediments d’actuació
que s’hagin de seguir per a l’arxivament.
Mentre l’arxiu és viu, és a dir mentre els expedients encara estan en tràmit per alguna
de les àrees, l’arxiu es guarda al propi local del CFCC, guardat en armaris tancats.
Quan l’expedient finalitza, i mentre s’espera per enviar-los al magatzem, els
expedients es guarden a l’arxiu del SOC al soterrani de l’edifici del C/Llull 297, a unes
prestatgeries assignades en exclusiva per al CFCC.
Quan els expedients han finalitzat s’envia la documentació a una empresa d’arxiu I
custòdia especialitzada que s’encarrega de la seva custòdia durant el temps que
legalment s’ha de mantenir la documentació.
Aquesta empresa ha de disposar de les mesures de conservació i protecció de la
documentació adients per tal de garantir la integritat i confidencialitat dels documents
(sistema de protecció contra incendis, protecció de robatori, protecció preventiva per
l’aigua, protecció preventiva de subministrament elèctric i enllumenat, etc)
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K.7 Dispositius d’emmagatzematge
Els dispositius d’emmagatzematge dels documents que continguin dades de caràcter
personal han de disposar de mecanismes que n’obstaculitzin l’obertura. Quan les
característiques físiques d’aquests no permetin adoptar aquesta mesura, el
responsable del fitxer o tractament ha d’adoptar mesures que impedeixin que hi puguin
accedir persones no autoritzades.
K.8 Custòdia dels suports
Mentre la documentació amb dades de caràcter personal no estigui arxivada en els
dispositius d’emmagatzematge que estableix l’article anterior, pel fet d’estar en procés
de revisió o tramitació, ja sigui prèviament o posteriorment al seu arxivament, la
persona que se n’encarregui l’ha de custodiar i impedir en tot moment que hi pugui
accedir una persona no autoritzada.
K.9 Bloqueig i tancament de l’ordinador
◊

Cada vegada que els treballadors s’absentin del seu lloc de treball cal que
activin el bloqueig de pantalla (CTRL+ALT+SUPR) per tal d’evitar que persones
no autoritzades puguin visualitzar i manipular la informació continguda en
l’ordinador. Per defecte el bloqueig del l’ordinador s’activarà després de 10
minuts d’inactivitat.

◊

Els treballadors han de tancar les sessions actives de les aplicacions quan
abandonin el lloc de treball al final de la jornada.

◊

Les estacions de treball ubicades en zones d’atenció al públic mantindran les
orientacions de la pantalla de l’ordinador de tal forma que s’eviti que la
informació sigui visible pel públic.

K.10 Fotocopiadores, impressores, faxos i escàners
◊

Les eines d’ús per al tractament de la informació de caire personal com són les
fotocopiadores, les impressores, els faxos i els escàners, s’han de mantenir
netes de documents.

◊

Cada usuari que faci ús d’aquests mecanismes serà responsable de recollir els
documents amb la major brevetat possible.

◊

La informació sensible, confidencial o d’ús restringit serà retirada de forma
immediata.

K.11 Instruccions sobre la destrucció de documentació en suport paper que
contingui dades de caràcter personal, així com altres suports que continguin
dades de caràcter personal
1. Els documents en suport paper que s’hagin de destruir i que continguin dades
de caràcter personal s’hauran de destruir en la destructora del Consorci i tenint
en compte la forma d’introduir els papers per tal que, en els residus que
queden, no sigui identificable cap dada de caràcter personal.
2. Aquells documents en suport paper com ara correspondència que s’han de
llençar quan s’elaboren per tenir errors o ser esborranys i que no contenen
dades de caràcter personal, poden dipositar-se en els contenidors de paper
que retira una empresa setmanalment per destruir.
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Ara bé, com la retirada es realitza setmanalment, caldrà trencar els fulls per tal
que no se li pugui donar un mal ús (logos, etc.)
3. Els suports automatitzats o digitals que continguin informació amb dades
personals, es lliuraran a l’Àrea TIC per tal que procedeixi a la seva destrucció o
reaprofitament/reformateig de forma segura.
4. Caldrà esborrar total la informació que contingui dades personals dels suports
externs on s’hagin emmagatzemat.

L. INFRACCIONS
El Conveni col·lectiu de treball per al sector d’oficines i despatxos de Catalunya per als
anys 2008-2011 recull en els articles 68 i 69 faltes relacionades amb les funcions i
obligacions del personal tractades en aquest document de seguretat:
Falta greu
Art. 68.12 Realitzar sense l’oportú permís, de manera ocasional feines particulars
durant la jornada, així com utilitzar de forma extra-professional els mitjans telemàtics
posats a disposició del treballador per part de l’empresa.
Falta molt greu
Art. 69.17 Realitzar de manera continuada, sense l’oportú permís, feines particulars
durant la jornada, així com utilitzar de forma continuada i extra-professional els mitjans
telemàtics posats a disposició del treballador per part de l’empresa. En qualsevol cas,
es considerarà falta molt greu la tramesa d’un sol correu electrònic o l’accés voluntari a
una pàgina o lloc WEB, si el contingut dels mateixos tingués caràcter racista, sexista,
violent o pornogràfic, o pogués fer malbé la imatge de l’empresa o els seus
treballadors.
M. GESTIÓ DE FITXERS LOPD
El personal al servei del CFCC als quals és d’aplicació aquest document de seguretat
només farà ús dels fitxers amb dades de caràcter personal i dels recursos que
continguin dades personals que necessitin per al desenvolupament de les seves
funcions, per ordre del seu responsable funcional.
M.1 Alta, baixa i modificació de fitxers
D’acord amb l’article 20 de la LOPD i l’article 54 del RLOPD, la creació, la modificació
o la supressió dels fitxers de les administracions públiques només es poden fer per
mitjà d’una disposició general publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Els organismes públics, com el CFCC, procediran a la creació dels fitxers sota la seva
competència mitjançant ordre signada pel/per la conseller/a competent que es
publicarà en el DOGC. Aquesta creació de fitxers s’ha de notificar a l’Agència de
Protecció de Dades perquè sigui inscrita en el Registre General de Protecció de
Dades.
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Davant la necessitat de creació de nous fitxers amb dades de caràcter personal i la
modificació o baixa dels consignats a l’inventari de fitxers s’estableix el procediment
de gestió de fitxers (SGI PR-ASG-14).
M.2 Ús dels fitxers temporals
A més de l’ús autoritzat i habitual dels fitxers recollits en l’annex 1 “Inventari i
descripció de fitxers”, en certes circumstàncies es fa necessària l’extracció de dades a
partir dels fitxers existents per ser utilitzades en alguna actuació determinada i amb
una durada temporal, de manera que es creï un fitxer temporal.
Els fitxers temporals, creats per un usuari puntual, estan regulats mitjançant les
normes i principis d’actuació següents:
1. El CFCC permet la creació de fitxers de treball temporals, amb dades extretes dels
fitxers sota la seva responsabilitat.
2. Les dades de caràcter personal incloses en aquests fitxers no podran ésser
utilitzades per a finalitats diferents d’aquelles per a les quals van ésser inicialment
recollides.
3. S’ha de mantenir la intimitat (deure de secret) i la privacitat de les dades de caràcter
personal que correspon als fitxers originals.
4. Els fitxers temporals han de mantenir els criteris exigits en la normativa de seguretat
quant a confidencialitat (limitació de l’accés a la informació), integritat i disponibilitat.
5. No s’han de crear fitxers amb la finalitat exclusiva d’emmagatzemar dades de
caràcter personal que revelin ideologia, afiliació sindical, salut, religió, creences, origen
racial o ètnic, vida sexual o violència de gènere.
6. Les dades de caràcter personal recollides en els fitxers de treball o temporals seran
adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual s’hagi
creat el fitxer.
7. Els fitxers no podran ésser conservats un cop deixin d’esser útils per a la funció
prevista.
M.3 Fitxers tractats per tercers
Les dades de caràcter personal necessàries per al funcionament d’un servei públic o
d’una activitat pública són responsabilitat de l’ens titular del servei o activitat de què es
tracti. Per tal de compatibilitzar aquesta circumstància amb la necessitat del CFCC de
contractar amb tercers certs serveis (com per exemple la gestió laboral i comptable,
els hostalatges o l’arxiu i custòdia ), cal adoptar les mesures necessàries per garantir
en tot moment l’autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les dades tractades a fi
d’evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
Amb aquest objectiu, la normativa de protecció de dades preveu, amb la denominació
d’encarregat del tractament, una figura que permet el tractament de dades per compte
del responsable de les dades.
Seguint la recomanació 1/2010 de l’Agència Catalana de Protecció de Dades es
distingeixen aquells supòsits en què les dades es tracten en els locals del responsable
del fitxer o tractament, d’aquells altres en què els realitzen als locals de l’encarregat
del tractament amb els seus mitjans.
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Aquest conjunt de clàusules l’anomenem “Acord d’encàrrec o contracte” i s’incorporarà
al contracte com un annex o bé donarà lloc a un document específic depenent de la
contractació que es realitzi.
El responsable funcional de cada àrea haurà de comunicar al responsable de
seguretat organitzatiu de les contractacions en les quals es produeixi un tractament de
dades per un tercer o la comunicació de dades personals.
En el cas de que el servei o subministrament no comporti la formalització d’un
contracte, però impliqui una cessió temporal de dades personals (agència de viatges,
per exemple), s’entregarà al proveïdor el “Document de confidencialitat” que haurà de
ser signat per ambdues parts.
S’adjunten els tres models com a annex 6
N. PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DELS DRETS DELS AFECTATS O
INTERESSATS.
Abast
Descriure el procediment que hauran de seguir els titulars de dades personals que
siguin objecte d’algun tipus de tractament per exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició a les dades.
1. Consideracions prèvies
1.1 Conceptes bàsics
Els drets que la LOPD reconeix al titular de les dades objecte de tractament són els
següents:
a) DRET D’ACCÉS
És la facultat o capacitat que es reconeix a l’afectat de conèixer la informació de les
seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l’origen d’aquestes i les
cessions o comunicacions realitzades o que es preveuen realitzar. L’afectat té dret a
contrastar que la Llei es compleix i a detectar possibles incompliments per part de les
entitats que tractin les seves dades.
b) DRET DE RECTIFICACIÓ
És la facultat o capacitat de l’afectat que permet instar el responsable del fitxer a
complir amb l’obligació de mantenir l’exactitud de les dades, rectificar les dades de
caràcter personal quan siguin incompletes o inexactes, per tal que el tractament
reflecteixi de forma fidel la realitat.
Quan les dades rectificades hagin estat cedides prèviament, el responsable del fitxer
haurà de notificar la rectificació efectuada al cessionari de la informació.
c) DRET DE CANCEL·LACIÓ
És la facultat o capacitat de l’afectat que permet instar el responsable del fitxer perquè
s’excloguin del tractament dades de caràcter personal (el dret pot referir-se, tant a la
totalitat de les dades, com a alguna de les dades concretament) i cancel·lar les dades
quan siguin inexactes, o bé siguin inadequades o excessives, o quan el tractament no
s’ajusti a la Llei. En definitiva, el dret de cancel·lació pot arribar a suposar la resolució
de la relació amb el responsable del fitxer per la voluntat unilateral de l’interessat.
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Quan les dades cancel·lades hagin estat cedides prèviament, el responsable del fitxer
haurà de notificar la cancel·lació efectuada al cessionari.
No obstant això, les dades de caràcter personal hauran de ser conservades durant els
terminis previstos en les disposicions aplicables o, si s’escau, en les relacions
contractuals entre la persona o entitat responsable del tractament i l’interessat/da. En
definitiva, s’estableix en la Llei la possibilitat que la persona responsable del fitxer
s’oposi a la sol·licitud de cancel·lació quan hi hagi causes que justifiquin la conservació
de les dades, ja sigui en el marc legal del tractament o a causa de l’existència d’alguna
relació contractual entre l’interessat/da i la persona responsable del fitxer que haurà de
ser resolta abans de procedir a la cancel·lació.
d) DRET D’OPOSICIÓ
Aquest dret consisteix en la negativa a la continuació del tractament i la cancel·lació
genèrica respecte de les dades objecte de tractament. Aquest dret també es refereix al
possible rebuig de finalitats concretes a les quals es puguin destinar les dades (per
exemple, oposició de l’interessat/da al tractament de les seves dades amb finalitats
publicitàries) i el rebuig de la comunicació de dades (oposició a la cessió de les seves
dades a tercers).
1.2 Procediment de sol·licitud d’exercici de drets
El procediment de sol·licitud s’inicia quan l’interessat/da interposa, formalment i per
escrit, la sol·licitud davant l’Àrea d’Administració i Serveis Generals, carrer Llull,
número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona del CFCC.
Quan l’afectat/da sol·liciti l’exercici del dret i no porti la corresponent sol·licitud escrita,
se li facilitaran plantilles del document per emplenar-les. S’adjunta model a l’annex 7.
El personal de l’Àrea d’Administració i Serveis Generals ha d’atendre la sol·licitud de
drets i verificar el compliment dels requisits formals descrits a l’apartat 1.3 d’aquest
procediment.
1.3 Sol·licitud d’exercici per l’afectat/da o interessat/da
1.3.1 Requisits
L’exercici dels drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació o d’oposició, haurà de durse a terme mitjançant una sol·licitud adreçada al CFCC, que ha de contenir:
• IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT: nom, cognoms, DNI i fotocòpia
del document nacional d’identitat –per ambdues cares- o passaport o permís de
conduir, o bé la utilització de la firma electrònica que identifiqui a la persona. En els
casos en què s’admeti la representació, s’ haurà d’acreditar.
• PETICIÓ CONCRETA: petició que es concreta en la sol·licitud.
• DOMICILI I SIGNATURA: domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del
sol·licitant.
• DOCUMENTACIÓ: documents acreditatius de la petició que es formula.
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1.3.2 Forma
S’acceptaran i seran vàlides les sol·licituds d’exercici de drets sempre que l’estructura i
redacció del document s’adapti als requisits establerts a la normativa de protecció de
dades. L’afectat/da o interessat/da haurà d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti
acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud i, en tot cas, el CFCC haurà
d’acreditar el mitjà pel qual s’ha rebut la sol·licitud de l’afectat/da (correu ordinari,
certificat amb justificant de recepció, etc.).
En aquest sentit el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha creat
l’adreça de correu electrònic lopd@conforcat.cat per tal de facilitar als interessats
l’exercici dels seus drets en relació a la protecció de dades de caràcter personal.
1.3.3 Procediment
1. Verificar que la sol·licitud té el registre d’entrada pel Registre del Servei
d’Ocupació de Catalunya, o pel Registre adient, i el dia d’entrada.
2. Comprovar l’existència de sol·licituds anteriors, adjuntant-ne còpia de la
documentació, que, si s’escau, formarà part de l’expedient, per tal de dur a
terme un control històric de les sol·licituds d’accés. Aquest control es farà a
partir del NIF de l’interessat/da.
3. La unitat administrativa davant la qual s’exerceixen els drets haurà de revisar
l’escrit. Una vegada revisat pot procedir a estimar o desestimar la sol·licitud en
el termini màxim de 10 dies, a comptar des de la recepció de la sol·licitud.
4. En cas que un cop revisada la sol·licitud es detecti la manca d’algun dels
requisits establerts a l’apartat 1.3.1, s’informarà a l’afectat/da per tal de que
pugui procedir a la seva reparació abans que es registri el document. Aquesta
comunicació es realitzarà per escrit, via correu certificat amb acusament de
rebuda a l’adreça a efecte de notificacions que hagi designat l’interessat/da en
el moment d’exercir el dret d’accés, o mitjançant qualsevol via de comunicació
que permeti al CFCC garantir que el destinatari/a ha rebut els requeriments
necessaris per donar tràmit a la seva sol·licitud. En cas de no disposar de
l’adreça de l’interessat/da, realitzarà mitjançant una via de comunicació que
permeti al CFCC acreditar l’enviament dels requeriments necessaris per
tramitar la sol·licitud.
5. Les peticions de drets hauran de ser respostes sempre de forma expressa. La
manca de contesta en els terminis legalment establerts, legitimarà a
l’interessat/da a interposar la reclamació prevista als articles 18 de la LOPD i
30 del RLOPD, relatiu al procediment de tutela de drets, davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades, per al qual és competent l’Agència Catalana
de Protecció de Dades (Article 7 Llei 5/2002).
1.3.4 Estimació de la sol·licitud
S’ha de respondre a la persona interessada en el termini de 10 dies, a comptar des de
que el CFCC ha rebut la sol·licitud, i es respondrà tant si es tenen dades de caràcter
personal de l’interessat com si no se’n tenen.
Si la resolució fos estimatòria, l’accés al dret haurà de fer-se efectiu en el termini dels
10 dies següents a la notificació.
Si es desestima la sol·licitud es respondrà a l’interessat/da comunicant-li els motius i/o
requisits que manquen per contestar l’exercici del seu dret en el termini de 10 dies des
de la seva recepció.
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Aquesta resposta, haurà de ser revisada abans de remetre’s a la persona interessada.
Un cop elaborada la carta de resposta a la persona afectada, se’n realitzarà una còpia
abans de l’enviament, amb la finalitat d’annexar-la a l’expedient per a l’arxiu.
1.3.5 Denegació de la sol·licitud
Poden ser causes per denegar l’accés:
1. La sol·licitud formulada per persona distinta de l’afectat/da, sense representació
degudament acreditada.
2. Quan el dret ja s’hagi exercit durant els 12 mesos anteriors a la sol·licitud.
3. Es denegaran provisionalment els supòsits en què no hi concorrin algun dels
requisits exposats en l’apartat 1.3.1. S’elaborarà la carta de resposta a la persona
afectada, comunicant-li els requisits necessaris que faltin en la seva sol·licitud per
facilitar-li l’accés correcte de les seves dades. Aquesta contestació s’efectuarà en el
mateix termini que està establert per a l’estimació de la sol·licitud.
Una vegada elaborada la carta de resposta a la persona afectada, se’n farà una còpia
abans del seu enviament, amb la finalitat d’annexar-la a l’expedient per a l’arxiu.
4. La cancel·lació no procedeix quan les dades de caràcter personal han de ser
conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau,
les relacions contractuals entre la persona o l’entitat responsable del tractament i
l’interessat/da que van justificar el tractament de dades. (Art. 33 del Reial decret
1720/2007 de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades).
M. ACTUALITZACIÓ I REVISIÓ DEL DOCUMENT DE SEGURETAT
Segons el que s’estableix a l’article 88.7 del Reial Decret 1720/2007, el document de
seguretat s’ha de mantenir actualitzat en tot moment i s’ha de revisar sempre que es
produeixin canvis rellevants en el sistema d’informació, en el sistema de tractament
que es fa servir, en la seva organització, en el contingut de la informació inclosa en els
fitxers o tractaments o, si s’escau, com a conseqüència dels controls periòdics
realitzats. En tot cas, s’entén que un canvi és rellevant quan pot repercutir en el
compliment de les mesures de seguretat implantades.
En tot cas, el CFCC realitzarà una revisió anual del Document de Seguretat per tal
d’aplicar-hi millores i garantir-ne la vigència legal, tècnica i organitzativa.
A més, els responsables de seguretat estudiaran les propostes de modificació que
puguin fer els/les treballadors/es per tal d’establir aquelles que sigui adient incorporar
al document de seguretat.
El document de seguretat serà aprovat pel responsable del fitxer prèvia proposta dels
responsables de seguretat TIC i organitzatiu.
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ANNEX 1. INVENTARI I DESCRIPCIÓ DELS FITXERS DEL CFCC AMB
ESPECIFICACIÓ DE
L’ESTRUCTURA I DE LA DESCRIPCIÓ DELS
SISTEMES D’INFORMACIÓ QUE ELS TRACTEN
A.- Nom del fitxer: Personal del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya.
1.- Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió del personal al
servei del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i els candidats/tes que
participen en processos de selecció. Els usos previstos són: l’administració del
personal, les retribucions, confecció de nòmines i ordres de viatge, gestió de les
diferents situacions administratives, permisos, llicències, vacances, incidències
horàries, comunicacions a empleats, llistes en processos de selecció i elaboració de
borses de treball, gestió de la formació interna, així com, l’explotació estadística,
estudis i informes de gènere.
2.- Persones i/o col·lectius obligats a subministrar la informació i sobre els quals
s’obtenen les dades de caràcter personal: Personal al servei del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya i persones candidates en els processos de selecció
de personal.
3.- Procediment de recollida de les dades personals: Les dades s’obtenen directament
de les persones físiques, mitjançant el corresponent procediment establert d’accés
(currículum i formularis en suport paper o informàtic). El procediment de les dades
sol·licitades és obligatori per a la contractació.
4.- Estructura bàsica del fitxer, descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses al fitxer i sistema de tractament utilitzat en la seva organització:
Dades d’identificació del personal: Nom, cognoms, DNI o equivalent, signatura,
número afiliació a la Seguretat Social o similar, número registre personal, adreça
postal, telèfons, fax, adreça electrònica, fotografia.
Dades de caràcter personal: Data i lloc de naixement, nacionalitat, estat civil, dades
familiars, edat, sexe, grau de discapacitat.
Dades Acadèmiques: Historial professional i la documentació acreditativa dels fets
indicats al mateix: currículum, certificats públics o privats, títols, cursos de formació,
treballs anteriors, formació i titulacions, experiència professional, historial laboral, llocs
de treball.
Dades d’ocupació: Dades no econòmiques de nòmina, tipus de contracte, classificació
professional, lloc de treball ocupat, àrea de destinació, jornada de treball, data d’alta,
excedències, permisos, llicències i reduccions de jornada, incidències laborals (quan
s’escaigui).
Dades financeres: Dades de nòmines, retribucions, indemnitzacions per raons del
servei, tiquets de menjador, dades bancàries del personal: a efectes dels
corresponents pagaments.
El sistema de tractament utilitzat en l’organització és el de fitxers automatitzats.
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5.- Cessions de dades de caràcter personal, i si és el cas, les transferències de dades
que es pensin fer a països tercers:
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està sotmès al control establert
en el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, què és
la norma que habilita a la cessió o comunicació de dades, juntament amb el
compliment dels deures públics. D’altra banda també és d’aplicació la Llei del Pla
estadístic de Catalunya 2006-2009 que és la que habilita a comunicar dades entre
Administracions Públiques.
Comunicació de dades a:
Administracions públiques per a fer tractaments estadístics desglossats per sexe.
Agència Estatal d’Administració Tributària.
Tresoreria General de la Seguretat Social.
Mútua d’accidents de treball.
Institut Nacional de la Seguretat Social.
Servei d'Ocupació de Catalunya.
Entitat bancària.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
6.- Òrgan administratiu responsable del fitxer: El director del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
7.- Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: El servei encarregat de tramitar els procediments
corresponents a les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, carrer Llull, número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona.
8.- Mesures de seguretat d’acord amb el nivell de protecció: Nivell bàsic.
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B.- Nom del fitxer: Persones Proveïdores del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
1.- Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de les persones
proveïdores que presten serveis al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya:
gestió econòmica, patrimonial, facturació i contractació administrativa. Els usos
previstos són: per la gestió de la contractació administrativa disposar de dades de
persones de contacte dels proveïdors tant comercials, gestors, com de les àrees de
facturació o econòmiques, així com, de les dades del representant legal per incloure
en la documentació contractual.
2.- Persones i/o col·lectius afectats sobre els quals s’obtenen les dades de caràcter
personal: Aquest fitxer conté les dades de les empreses proveïdores del Consorci per
a la Formació Contínua de Catalunya, de les persones físiques mitjançant les quals
aquestes es relacionen amb el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, així
com, de les persones professionals que ofereixen o presten serveis al Consorci per a
la Formació Contínua de Catalunya.
3.- Procediment de recollida de les dades personals: Les dades s’obtenen directament
de les persones proveïdores, mitjançant la recepció de documentació comercial
enviada o subministrada al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, per les
factures, targetes, telefònicament i mitjançant la signatura dels corresponents
contractes, d’acord amb la normativa reguladora de la contractació administrativa.
4.- Estructura bàsica del fitxer, descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses al fitxer i sistema de tractament utilitzat en la seva organització:
Dades identificatives: dades de les persones de relació amb les persones proveïdores
(representant legal, responsables comercials, atenció a clientela, altres): nom,
cognoms, DNI o equivalent, telèfon, fax, adreça postal, adreça electrònica, sexe.
Denominació de la persona proveïdora: nom de la persona proveïdora. Dades de
contacte de la persona proveïdora: CIF, adreça postal completa, adreça electrònica,
pàgina web, activitat econòmica.
Dades bancàries de la persona proveïdora: a efectes dels corresponents pagaments.
Dades de solvència financera, tècnica, propostes econòmiques i de servei, i tota la
documentació relacionada amb la normativa de contractació pública.
Bens rebuts i incidències produïdes en els subministraments, serveis i contractacions.
El sistema de tractament utilitzat en l’organització és el de fitxers automatitzats.
5.- Cessions de dades de caràcter personal, i si és el cas, les transferències de dades
que es pensin fer a països tercers:
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està sotmès al control establert
en el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, què és
la norma que habilita a la cessió o comunicació de dades, juntament amb el
compliment dels deures públics. D’altra banda també és d’aplicació la Llei del Pla
estadístic de Catalunya 2006-2009 que és la que habilita a comunicar dades entre
Administracions Públiques.
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Comunicació de dades a:
Administracions públiques per a fer tractaments estadístics desglossats per sexe.
Agència Estatal d'Administració Tributària.
Entitat bancària a efectes de pagament.
Servei d'Ocupació de Catalunya (Servei de Contractació), a efectes de la seva gestió
de contractació de serveis i subministraments.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
6.- Òrgan administratiu responsable del fitxer: El director del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
7.- Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: El servei encarregat de tramitar els procediments
corresponents a les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, carrer Llull, número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona.
8.- Mesures de seguretat d’acord amb el nivell de protecció: Nivell bàsic.

C.- Nom del fitxer: Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya (Consell General i Comitè Executiu).
1.- Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és gestionar tot allò
relacionat amb les reunions dels òrgans col·legiats del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya (convocatòries, actes de reunió, reunions de grups de treball,
etc.); Usos previstos: Nomenaments dels membres, convocatòries als membres, actes
de les sessions, enviament de documentació, pagaments de les assistències a les que
tenen dret per la seva assistència a les reunions del Consell General i/o Comitè
Executiu.
2.- Persones i/o col·lectius obligats a subministrar la informació i sobre els quals
s’obtenen les dades de caràcter personal: Membres titulars i suplents del Consell
General i del Comitè Executiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
3.- Procediment de recollida de les dades personals: Les dades s’obtenen a través de
les organitzacions a les quals representen, així com, directament dels membres. Als
efectes del pagament de les assistències els membres dels òrgans col·legiats del
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya omplen un formulari de sol·licitud
per ser inclosos com a membres dels òrgans col·legiats del Consorci.
4.- Estructura bàsica del fitxer, descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses al fitxer i sistema de tractament utilitzat en la seva organització:
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Dades d’identificació del membre: nom, cognoms, NIF, si és membre del Comitè
Executiu o del Consell General o d’ambdós i si és titular o suplent, sexe?.
Dades de contacte del membre: adreça postal, telèfons, adreça electrònica.
Dades de l’entitat: nom i NIF de l’entitat a la que representen, adreça postal, telèfon,
adreça electrònica.
Dades de cessió del dret de cobrament: si cedeixen el dret al cobrament de les
assistències a les reunions dels òrgans col·legiats o no a la seva organització i en cas
de cessió, nom, cognoms i NIF del representant legal.
Dades bancàries: pròpies o de l’entitat a la que representen en el cas que hagin cedit
el dret al cobrament de les assistències a les reunions.
El sistema de tractament utilitzat en l’organització és el de fitxers automatitzats.
5.- Cessions de dades de caràcter personal, i si és el cas, les transferències de dades
que es pensin fer a països tercers:
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està sotmès al control establert
en el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, què és
la norma que habilita a la cessió o comunicació de dades, juntament amb el
compliment dels deures públics. D’altra banda també és d’aplicació la Llei del Pla
estadístic de Catalunya 2006-2009 que és la que habilita a comunicar dades entre
Administracions Públiques.
Comunicació de dades a:
Administracions públiques per a fer tractaments estadístics desglossats per sexe.
Agència Estatal d’Administració Tributària.
Entitat bancària.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
6.- Òrgan administratiu responsable del fitxer: El director del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
7.- Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: El servei encarregat de tramitar els procediments
corresponents a les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, carrer Llull, número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona.
8.- Mesures de seguretat d’acord amb el nivell de protecció: Nivell bàsic.
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D.- Nom del fitxer: Contractes Programa i Convenis per a la Formació Contínua.
1.- Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de les diferents
convocatòries de subvencions dels contractes programa i convenis per a la formació
professional contínua que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya. Els usos previstos són fer el seguiment, control i liquidació econòmica
d’aquests programes, així com, l’explotació estadística, estudis i informes de gènere.
2.- Persones i/o col·lectius obligats a subministrar la informació i sobre els quals
s’obtenen les dades de caràcter personal: Persones participants en els cursos de
formació professional contínua, persona responsable de la formació impartida,
formadors i formadores, tutors i tutores, treballadors i treballadores de les entitats
beneficiàries i persones proveïdores de serveis d’aquestes entitats.
3.- Procediment de recollida de les dades personals: Les dades s’obtenen a través de
les entitats sol·licitants/beneficiàries, en el procés de convocatòria, seguiment,
certificació de l’activitat realitzada i justificació de costos de les subvencions atorgades.
El procediment de lliurament de dades dels sol·licitants/beneficiaris de les subvencions
al Consorci per a la Formació Contínua està informatitzat i és obligatori per a les
entitats, també es poden obtenir a través de documentació de caràcter administratiu i
formularis.
4.- Estructura bàsica del fitxer, descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses al fitxer i sistema de tractament utilitzat en la seva organització:
Dades de les persones participants:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, NISS, adreça, població, codi postal,
comarca, província, telèfon, adreça electrònica.
Dades de caràcter personal: discapacitat, edat, sexe. Pels participants aturats que
sol·licitin ajuts o beques també dades familiars (si tenen fills menors de 6 anys o
familiars dependents fins al segons grau).
Dades d’ocupació: situació laboral, règim de la Seguretat Social, categoria
professional, àrea funcional del lloc de treball, grandària de l’empresa on treballa, raó
social i CIF de l’empresa, població del centre de treball, codi postal i comarca, si està
ocupat o aturat.
Dades de la persona responsable de la formació impartida:
Dades identificatives: nom i cognoms i telèfon.
Dades dels formadors o formadores i/o tutors o tutores:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, número de la Seguretat Social, adreça,
codi postal, població, telèfon, adreça electrònica.
Dades acadèmiques: titulació i experiència docent.
Dades dels treballadors i treballadores de l’entitat beneficiària:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, telèfon i adreça electrònica.
Dades financeres: salari brut anual, nombre d’hores treballades anuals i cost/hora,.
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Dades de les persones proveïdores de serveis:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF
Dades financeres: import facturat/imputat.
El sistema de tractament utilitzat en l’organització és el de fitxers automatitzats.
5.- Cessions de dades de caràcter personal, i si és el cas, les transferències de dades
que es pensin fer a països tercers:
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està sotmès al control establert
en el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, d’altra
banda gestiona subvencions finançades per fons estatals i europeus per tant, la Llei de
finances públiques, la Llei general de subvencions i les normes que la desenvolupen
així com, les Ordres de territorialització de fons estatals anuals i les pròpies de la Unió
Europea són les que habiliten a la cessió o comunicació de dades. D’altra banda
també és d’aplicació la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 que és la que
habilita a comunicar dades entre Administracions Públiques.
Comunicació de dades, si s’escau, a:
Administracions públiques per a fer tractaments estadístics desglossats per sexe.
Tribunal de Comptes estatal.
Intervenció General de l’Estat.
Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Unitat Administradora del Fons Social Europeu.
Comissió i Tribunal de Comptes Europeu.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE).
Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació.
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
6.- Òrgan administratiu responsable del fitxer: El director del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
7.- Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: El servei encarregat de tramitar els procediments
corresponents a les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, carrer Llull, número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona.
8.- Mesures de seguretat d’acord amb el nivell de protecció: Nivell bàsic.
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E.- Nom del fitxer: Accions complementàries i d’acompanyament a la formació.
1.- Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de les diferents
convocatòries de subvencions del programa d’accions complementàries i
d’acompanyament a la formació professional contínua que gestiona el Consorci per a
la Formació Contínua de Catalunya. Els usos previstos són fer el seguiment, control i
liquidació econòmica d’aquests programes, així com, l’explotació estadística, estudis i
informes de gènere.
2.- Persones i/o col·lectius obligats a subministrar la informació i sobre els quals
s’obtenen les dades de caràcter personal: Empreses/entitats sol·licitants/beneficiàries,
treballadors i treballadores de les entitats/empreses sol·licitants/beneficiàries,
entitats/empreses/professionals col·laboradors, treballadors i treballadores d’aquestes
entitats/empreses/professionals, persones participants en el treball de camp i persones
proveïdores de serveis d’aquestes entitats/empreses.
3.- Procediment de recollida de les dades personals: Les dades s’obtenen a través de
les empreses/entitats sol·licitants/beneficiàries, en el procés de gestió de convocatòria
i durant l’elaboració del projecte, el seguiment, la certificació de l’activitat realitzada i la
justificació dels costos. El procediment de lliurament de dades dels beneficiaris de les
subvencions al Consorci per a la Formació Contínua està informatitzat i és obligatori
per a les entitats, també es poden obtenir a través de documentació de caràcter
administratiu.
4.- Estructura bàsica del fitxer, descripció del tipus de dades de caràcter personal
incloses al fitxer i sistema de tractament utilitzat en la seva organització:
Dades de l’empresa sol·licitant/beneficiària:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, CNAE, adreça, població, codi postal,
comarca, província, telèfon, fax, representant legal, NIF del representant legal, càrrec,
adreça electrònica, inscripció al registre de la Seguretat Social, tipus d’empresa.
Dades financeres: volum de negoci.
Dades dels treballadors i treballadores de l’entitat/empresa beneficiària:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, telèfon i adreça electrònica.
Dades acadèmiques: titulació i experiència.
Dades financeres: salari brut anual, nombre d’hores treballades, nombre de dies
treballats i cost/hora.
Dades de l’empresa/entitat/professionals col·laboradors:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, CNAE, adreça, població, codi postal,
comarca, província, telèfon, fax, persona responsable, adreça electrònica, tipus
d’entitat/empresa, representant legal i NIF.
Dades financeres: imports facturats.
Dades de les persones participants en el treball de camp o proves pilot:
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Dades identificatives: nom i cognoms, NIF, adreça, població, codi postal, comarca,
província, telèfon, adreça electrònica, règim de la Seguretat Social, NISS, edat, sexe.
Dades de caràcter personal: discapacitat.
Dades d’ocupació: situació laboral, categoria professional, àrea funcional del lloc de
treball, grandària de l’empresa on treballa, raó social, CIF de l’empresa, població del
centre de treball, codi postal, comarca.
Dades financeres: import facturat/imputat.
Dades de les persones proveïdores de serveis:
Dades identificatives: nom i cognoms, NIF.
Dades financeres: import facturat/imputat.
El sistema de tractament utilitzat en l’organització és el de fitxers automatitzats.
5.- Cessions de dades de caràcter personal, i si és el cas, les transferències de dades
que es pensin fer a països tercers:
El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya està sotmès al control establert
en el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya, d’altra
banda gestiona subvencions finançades per fons estatals i europeus per tant, la Llei de
finances públiques, la Llei general de subvencions i les normes que la desenvolupen
així com, les Ordres de territorialització de fons estatals anuals i les pròpies de la Unió
Europea són les que habiliten a la cessió o comunicació de dades. D’altra banda
també és d’aplicació la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 que és la que
habilita a comunicar dades entre Administracions Públiques.
Comunicació de dades, si s’escau, a:
Administracions públiques per a fer tractaments estadístics desglossats per sexe.
Tribunal de Comptes estatal.
Intervenció General de l’Estat.
Inspecció de Treball i Seguretat Social.
Unitat Administradora del Fons Social Europeu.
Comissió i Tribunal de Comptes Europeu.
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE).
Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació.
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
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6.- Òrgan administratiu responsable del fitxer: El director del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya.
7.- Serveis o unitats davant les quals es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició: El servei encarregat de tramitar els procediments
corresponents a les sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya, carrer Llull, número 297-307; 4a planta, 08019 de Barcelona.
8.- Mesures de seguretat d’acord amb el nivell de protecció: Nivell bàsic.
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RESUM INVENTARI DE FITXERS

1.1: Relació de fitxers- responsables- nivells de seguretat del fitxer- sistema de tractament
FITXERS DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA
NOM FITXER

RESPONSABLE
FITXER

DEL RESPONSABLE
LOPD

SISTEMA
FUNCIONAL NIVELL
CODI
SEGURETAT TRACTAMENT D'INSCRIPCIÓ

Personal del Consorci per a la Formació Director/a del Consorci per a Cap de l'Area d'Administració i Bàsic
Contínua de Catalunya
la Formació Contínua de Serveis Generals
Catalunya
Persones Proveïdores del Consorci per Director/a del Consorci per a Cap de l'Àrea d'Administració i Bàsic
a la Formació Contínua de Catalunya
la Formació Contínua de Serveis Generals
Catalunya
Membres dels òrgans col·legiats del Director/a del Consorci per a Secretari/a del Consorci per a la Bàsic
Consorci per a la Formació Contínua de la Formació Contínua de Formació Contínua de Catalunya
Catalunya
Catalunya
i
Cap de l'Àrea d'Administració i
Serveis Generals
Contractes programa i Convenis per a la Director/a del Consorci per a Cap de l'Àrea de Gestió de Bàsic
Formació Contínua
la Formació Contínua de Programes de Formació i
Cap de l'Àrea d'Avaluació i
Catalunya
Justificació de Recursos
Accions
complementàries
i Director/a del Consorci per a Cap de l'Àrea de Gestió de Bàsic
d'acompanyament a la formació
la Formació Contínua de Programes de Formació i
Catalunya
Cap de l'Àrea d'Avaluació i
Justificació de Recursos

(automatitzat,
no
automatitzat,
mixt)

Mixt

209079012-L

Mixt

209079010-V

Mixt

209079008-S

Mixt

209079006-J

Mixt

209079004-B
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1.2: Relació de fitxers- formularis de recollida de dades- compliment de la clàusula informativa

FITXERS DEL CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTINUA i FORMULARIS
NOM DEL FITXER

FORMULARIS - COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA INFORMATIVA

Personal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Persones Proveïdores del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya
Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya
Contractes programa i Convenis per a la Formació Contínua
Accions complementàries i d'acompanyament a la formació

Formulari de recollida de dades del personal del CFCC
Imprès d’ Alta proveïdor
Sol·licitud per ser inclòs com a membre dels òrgans col·legiats del CFCC
Sol·licitud de subvencions, comunicació de dades i sol·licitud de participació en una acció formativa
Sol·licitud de subvencions i comunicació de dades
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1.3: Inventari fitxers físics-lògics
FITXERS LÒGICS

Fitxers físics

Personal del Consorci per a la Formació Contínua
entorn ofimàtic, paper, KIT
de Catalunya
Persones Proveïdores del Consorci per a la
entorn ofimàtic, paper, KIT
Formació Contínua de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per
entorn ofimàtic, paper, KIT
de Catalunya

a la Formació Contínua de Catalunya
Contractes programa
Formació Contínua

i

Convenis

per

a

la entorn

ofimàtic,
paper,
CONFORCAT, VRFGest

Accions complementàries i d'acompanyament entorn
ofimàtic,
paper,
CONFORCAT, VRFGest
a la formació
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ANNEX 2. RELACIÓ ACTUALITZADA D’USUARIS QUE TENEN ACCÉS AUTORITZAT
AL SISTEMA D’INFORMACIÓ. RELACIÓ DE RESPONSABLES DELS FITXERS.

No s’adjunta perquè conté dades personals.
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Annex 3
a) Autorització per extreure dades personals del local habitual de l’empresa externa
contractada.

De: Empresa externa que vol treure dades del seu local

A:

Raó social
NIF
Representant legal i DNI
Director del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

Sol·licito autorització per extreure fora del local habitual de l’empresa................., amb NIF..............,
ubicat a..........................., les dades personals corresponents als fitxers:
___ Fitxer 1: Personal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
___ Fitxer 2: Persones proveïdores del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
___ Fitxer 3: Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (Consell General i Comitè Executiu)
___ Fitxer 4: Contractes programa i convenis per a la Formació Contínua.
___ Fitxer 5: Accions complementàries i d’acompanyament a la formació.
Es tracta d’un fitxer

___ Automatitzat
___ No automatitzat

Serà guardat en un

___ Dispositiu portàtil, amb accés restringit a...............
___ USB
___ Format paper
___ Altres__________________

Conec les mesures de seguretat pertinents atenent al nivell de seguretat atribuït a les dades que
s’emmagatzemen. Aquest fet comporta:

-

No desatendre en llocs públics els suports que puguin contenir dades de caràcter personal.
Caldrà portar els suports com a equipatge de mà quan s’hagi de realitzar un viatge llarg i tenirne cura.
Aplicar en tot moment les instruccions de protecció indicades pel fabricant dels suports.

El motiu d’aquesta sol·licitud és...............
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El temps durant el qual les dades estaran fora del local habitual serà des del dia............fins
al......................
Després de la finalització de les tasques que han originat aquesta sol·licitud les dades seran
retornades al local habitual ubicat a........................ i eliminades dels suports que les van
emmagatzemar.

Signatura empresa externa

Signatura del Responsable funcional

Data
Signatura del Responsable de seguretat
TIC/organitzatiu

Localitat i data
Data

NOTA: Aquest document haurà d’anar signat pel responsable funcional de l’àrea implicada i pel responsable de
seguretat TIC o organitzatiu (depenent si es tracta d’un fitxer automatitzat o no).
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b) Autorització interna per extreure dades del CFCC
De: Persona que vol sol·licitar autorització i àrea de destinació
A:

Responsable del Fitxer o Responsable funcional del fitxer

Sol·licito autorització per extreure fora del local del CFCC les dades personals corresponents als
fitxers:
___ Fitxer 1: Personal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
___ Fitxer 2: Persones proveïdores del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
___ Fitxer 3: Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (Consell General i Comitè Executiu)
___ Fitxer 4: Contractes programa i convenis per a la Formació Contínua.
___ Fitxer 5: Accions complementàries i d’acompanyament a la formació.
Es tracta d’un fitxer

___ Automatitzat
___ No automatitzat

El motiu d’aquesta sol·licitud és...............
El temps durant el qual les dades estaran fora del local propi del CFCC:
___ serà des del dia............fins al..................
___ serà pel temps necessari degut a motius d’acumulació de tasques
___ altres______________________
Serà guardat en un

___ Dispositiu portàtil, amb accés restringit a...............
___ USB
___ Format paper
___ Altres________________________

Conec les mesures de seguretat pertinents atenent al nivell de seguretat atribuït a les dades que
s’emmagatzemen, segons el que s’estableix al document de seguretat.
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Després de la finalització de les tasques que han originat aquesta sol·licitud les dades seran
retornades al CFCC i eliminades dels suports que les van emmagatzemar.

Signatura persona sol·licitant

Signatura Responsable funcional
Data
Signatura del Responsable de Seguretat (TIC
o organitzatiu).

Data
Signatura del Responsable del fitxer

Data
Localitat i data

Nota: Aquest document haurà d’anar signat pel responsable funcional de l’àrea implicada i pel responsable de
seguretat TIC o organitzatiu (depenent del tipus de fitxer).
Si les persones que volen extreure dades personals són els responsables de seguretat, el document haurà de
ser signat pel responsable del fitxer.

Pàgina 51 de 63

Generalitat de Catalunya
Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya

Annex 4. Notificació d’incidències LOPD suports automatitzats i no automatitzats
Incidència referent a la LOPD
La persona que reporta la incidència és l’encarregada d’omplir aquest formulari i enviar-lo al
Responsable funcional LOPD (Cap d’Àrea de la Unitat afectada), el Responsable funcional el farà
arribar al Responsable de seguretat TIC o al Responsable de seguretat organitzatiu, depenent si es
tracta d’un fitxer automatitzat o no automatitzat
Persona de Contacte que notifica la incidència
Nom/Cognoms:
Àrea de destinació:
Edifici on està ubicat:
Telèfon:
Correu electrònic:
Dades de la incidència
Data en què s’ha produït:

Data en què s’ha detectat:

Hora:
Breu explicació de la incidència (tipus d’incidència)

Suport automatitzat

____

Suport no automatitzat ____
Efectes que se’n poden derivar d’aquesta incidència

Dirigit a:

Responsable funcional del fitxer o Responsable de seguretat TIC o organitzatiu
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ANNEX 5
A) REGISTRE D'INCIDÈNCIES FITXERS AUTOMATITZATS

Tipus
d'incidència

Data en què es
produeix

Data en què es
detecta

Persona que notifica

A qui es
notifica

Persona responsable
resolució

Efectes
derivats

Mesures
correctores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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ANNEX 5
B) REGISTRE D'INCIDÈNCIES FITXERS NO AUTOMATITZATS

Tipus
d'incidència

Data en
què es
produeix

Data en què
es detecta

Persona que
notifica

A qui es
notifica

Persona responsable
resolució

Efectes
derivats

Mesures
correctores

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Annex 6

“Models d’acord d’encàrrec i document de confidencialitat”

a) Model de clàusules per a supòsits en què l’encarregat del tractament
tracti les dades utilitzant els sistemes i els locals del responsable
1- Objecte de l’encàrrec de tractament
Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’entitat\\\\\\\\\\\..,
amb NIF..............,encarregada del tractament, per tractar, per compte del
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA (CFCC),
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per
prestar el servei de\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ .
El tractament consistirà en:
___ Accés a les dades

___ Elaboració

___ Elaboració de còpies

___ Modificació

___ Recollida

___ Bloqueig

___ Conservació

___ Comunicació

___ Altres\\\\\\\\\.

2- Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte
d’aquest encàrrec, el CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE
CATALUNYA, responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició de
l’entitat\\\\\\\\\\\\\.., encarregada del tractament, els fitxers
que es detallen a continuació, inscrits al Registre de Protecció de Dades de
Catalunya:
•
•
•

•
•

Fitxer 1: Personal del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya.
Fitxer 2: Persones proveïdores del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
Fitxer 3: Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya (Consell General i Comitè
Executiu)
Fitxer 4: Contractes programa i convenis per a la Formació
Contínua.
Fitxer 5: Accions complementàries i d’acompanyament a la formació
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3- Durada
El present contracte té una durada de\\\\\\\\\\\.

4- Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica,
a les condicions següents:
a) Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que recollir per a
ser-hi incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec.
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del
tractament.
c) No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb autorització expressa del responsable
del fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles.
d) S’autoritza l’encarregat per subcontractar les prestacions que comportin els
tractaments següents\\\amb l’empresa\\.. o amb altres empreses.
En aquest segon cas, l’encarregat ho ha de comunicar per escrit al
responsable amb una antelació de 10 dies hàbils.
En aquest cas, el subcontractista, que també té la condició d’encarregat del
tractament, està obligat igualment al compliment de les obligacions
establertes en aquest document per a l’encarregat del tractament, i a les
instruccions que dicti el responsable.
e) No fer còpies de la informació a què tingui accés, llevat que sigui necessari
per a l’adequada execució del contracte.
f)

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a
què hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de
finalitzar el seu objecte.

g) Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
h) Complir les mesures de seguretat establertes al document de seguretat del
responsable del tractament, que correspon al nivell bàsic, segons el que
estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
d’acord amb les especificacions següents:
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1) Les dades es tractaran al local del responsable següent:
C/Llull, 297-307, 4a planta 08019 Barcelona
2) El sistema de gestió de la informació utilitzat serà el següent:

3) Les dades a les quals s’accedeixi no es poden treure fora dels locals del
responsable. En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius
portàtils, o s’hagin de tractar fora del local del responsable, es requereix
autorització expressa del responsable, la qual ha de constar al
document de seguretat. En qualsevol cas, cal garantir el nivell de
seguretat corresponent.
4) L’encarregat del tractament ha de posar en coneixement del
responsable del fitxer o tractament, de forma immediata, qualsevol
incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter
personal tractades.
i)

Retornar al responsable del tractament les còpies de les dades de caràcter
personal i els suports on constin, un cop complerta la prestació.
El retorn ha de comportar l’esborrat total de les còpies de les dades
existents als equips informàtics de l’encarregat utilitzats, de forma que se
n’impedeixi la reutilització.

5- Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Facilitar l’accés del personal de l’encarregat, degudament acreditat, que
hagi de dur a terme la prestació als locals i sistemes que continguin les
dades.
b) Elaborar i, si escau, revisar el document de seguretat.
c) Adoptar les mesures de seguretat exigibles, d’acord amb el que estableix el
RLOPD.
d) Vetllar per tal que l’encarregat del tractament compleixi les mesures de
seguretat establertes i la resta d’obligacions i principis que estableix la
normativa de protecció de dades.
6- Exercici de drets
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació davant l’encarregat del tractament, aquest ha d’indicar a la
persona afectada que presenti la comunicació per escrit dirigida l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya a l’adreça següent: C/Llull, 297 4a planta, 08019 de Barcelona.
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b) Model de clàusules per a supòsits en què l’encarregat del tractament
tracti les dades als seus locals i exclusivament amb els seus sistemes.
1- Objecte de l’encàrrec de tractament
Mitjançant les presents clàusules s’habilita l’entitat............, amb
NIF......................., encarregada del tractament, per tractar, per compte del
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA, responsable
del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el servei
de.............................
El tractament consistirà en:

___ Accés a les dades

___ Elaboració

___ Elaboració de còpies

___ Modificació

___ Recollida

___ Bloqueig

___ Conservació

___ Comunicació

___ Altres\\\\\

2-

Identificació dels fitxers afectats
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte
d’aquest encàrrec, el CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE
CATALUNYA, responsable del fitxer i del tractament, posa a disposició de
l’entitat\............, encarregada del tractament, els fitxers que es detallen a
continuació, inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya:
•
•
•

•
•

Fitxer 1: Personal del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya.
Fitxer 2: Persones proveïdores del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
Fitxer 3: Membres dels òrgans col·legiats del Consorci per a la
Formació Contínua de Catalunya (Consell General i Comitè
Executiu)
Fitxer 4: Contractes programa i convenis per a la Formació
Contínua.
Fitxer 5: Accions complementàries i d’acompanyament a la
formació.
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3-

Durada
El present contracte té una durada fins...........................

4-

Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal se sotmeten a la normativa de
protecció de dades, en especial la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament que la desplega,
aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i, de forma específica,
a les condicions següents:
a.

Utilitzar les dades que formen part d’aquests fitxers, o les que reculli per a
ser-hi incloses, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec.
b.
Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del
tractament.
c.
No comunicar les dades a terceres persones, ni tan sols per a la seva
conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del responsable
del fitxer o tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament
del mateix responsable, expressament designats per a la mateixa finalitat o
una que sigui compatible.
d.
Opció A No subcontractar cap de les prestacions que formen part de
l’objecte principal d’aquest contracte i que comporten el tractament de
dades personals, llevat de serveis auxiliars necessaris per al normal
funcionament dels serveis de l’encarregat. En aquest cas haurà de
comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació
de................, el nom i les dades de contacte de l’empresa subcontractista.
Opció B S’autoritza l’encarregat per subcontractar les prestacions que
comportin els tractaments següents............... amb l’empresa................o
amb altres empreses. En aquest segon cas, l’encarregat ho ha de
comunicar
per
escrit
al
responsable,
amb
una
antelació
de................indicant el nom i les dades de contacte de l’empresa
subcontractista.
El subcontractista, que també té la condició d’encarregat del tractament,
està obligat igualment al compliment de les obligacions establertes en
aquest document per a l’encarregat del tractament i a les instruccions que
dicti el responsable.
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e.

Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a
què hagin tingut accés en virtut del present encàrrec, fins i tot després de
finalitzar el seu objecte
f.
Informar les persones afectades, d’acord amb l’article 5 de la LOPD, en
les operacions de recollida de dades per integrar-les en els fitxers a què es
refereix aquest contracte.
g. Adequar el seu propi document de seguretat a les necessitats i els riscos
derivats d’aquest encàrrec.
h. Assegurar el coneixement adequat i el compliment de les obligacions que
corresponen als seus treballadors afectats.
i. Implantar les mesures de seguretat que correspon al nivell bàsic, segons el
que estableix el Reglament de la Llei orgànica de protecció de dades de
caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre,
d’acord amb les especificacions següents:
1) Els sistemes de gestió de la informació utilitzats seran els següents:

2) Les dades es tractaran als locals de l’encarregat ubicats
a........................i no se’n poden treure. Si l’encarregat del tractament
ha de canviar els local on duu a terme el tractament, ho ha de
comunicar prèviament al responsable.
En el cas que les dades s’hagin d’incorporar a dispositius portàtils, o
s’hagin de tractar fora dels locals de l’encarregat, es requereix
autorització expressa del responsable, la qual ha de constar al
document de seguretat. En qualsevol cas, cal garantir el nivell de
seguretat corresponent.
3) L’encarregat ha d’anotar les incidències al Registre d’incidències i ha
de posar en coneixement del responsable del fitxer o tractament, de
forma immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant
l’execució del contracte que pugui afectar la integritat o la
confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades.
j.

Informar al personal afectat de les obligacions derivades de les mesures de
seguretat aplicables.
k. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si
escau, els suports on constin, un cop complerta la prestació.
El retorn ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als equips
informàtics de l’encarregat utilitzats.
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de
l’execució de la prestació, és a dir, durant el període de garantia que
finalitza........
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5- Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a) Lliurar a l’encarregat les dades a què es refereix la clàusula 2 d’aquest
document.
b) Elaborar i, si escau, revisar el document de seguretat i facilitar-ne una
còpia a l’encarregat del tractament.
c) Vetllar perquè l’encarregat del tractament adopti les mesures de
seguretat exigibles, d’acord amb el que estableixi el RLOPD i la resta
d’obligacions i principis que estableix la normativa de protecció de
dades.
6- Exercici de drets
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació davant l’encarregat del tractament, aquest ha d’indicar a la
persona afectada que presenti la comunicació per escrit dirigida l’Àrea
d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya a l’adreça següent: C/Llull, 297 4a planta, 08019 de Barcelona.
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c) Model document de confidencialitat
Cessió d’ús de dades del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (CFCC) a
l’empresa EL PROVEIDOR en el marc (servei a realitzar)
EL PROVEÏDOR s’obliga a tractar la documentació subministrada pel CONSORCI PER A
LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA de forma estrictament confidencial, i a
utilitzar-la exclusivament a efectes de l’execució del present contracte/servei d’acord amb la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en
endavant, LOPD) i de Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desenvolupament de la LOPD (en endavant RLOPD).
EL PROVEÏDOR no podrà utilitzar o aplicar la informació a la qual tingui accés per raó de
l’execució del contracte/servei amb una finalitat diferent a la que figura en aquest document,
ni comunicar-la, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones/comunicar-la
només a terceres persones relacionades directament amb el subministrament.
EL PROVEÏDOR serà responsable a tots els efectes disposats a la LOPD i a la resta de
normativa que hi resulti d’aplicació, de la custòdia de la documentació durant el temps que
resti en el seu poder i es compromet a posar en coneixement del CONSORCI PER A LA
FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA, amb caràcter immediat, qualsevol sinistre o risc
que pugui afectar la seguretat i la confidencialitat de l’ esmentada documentació.
EL PROVEÏDOR informarà al seu personal, col·laboradors i subcontractistes de les
obligacions establertes en el present contracte, així com de les obligacions relatives al
tractament automatitzat de dades de caràcter personal. EL PROVEÏDOR realitzarà les
advertències que es considerin oportunes i subscriurà els documents que siguin necessaris
amb el seu personal, col·laboradors i subcontractistes, amb la finalitat d’assegurar el
compliment d’aquestes obligacions. La subcontractació requerirà la prèvia autorització del
CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA, excepte si s’han previst
al contracte els serveis que poden ser objecte de subcontractació i l’empresa
subcontractista encarregada.
EL PROVEÏDOR es compromet a retornar la documentació que se li hagi facilitat, un cop
finalitzada la prestació objecte del present contracte, i a procedir a la destrucció de
qualsevol informació al respecte que resti en el seu poder, segons disposi el CONSORCI
PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA.
EL PROVEÏDOR s’obliga al secret professional i es compromet a adoptar totes les mesures
de caire tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal
a què hagi tingut accés i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat,
tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els
riscos a què estiguin exposades.
En tot cas, i d’acord amb el que estableix l’article 12 de la LOPD, així com al RLOPD
aprovat pel Reial decret 1720/2007 de 21 de Desembre, EL PROVEÏDOR garantirà el nivell
de seguretat corresponent al tipus de dades que han de ser objecte de tractament.
Pel Proveïdor

Pel Consorci per a la Formació Contínua
de Catalunya
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Annex 7. Sol·licitud per exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les
dades de caràcter personal.

Dades personals de la persona interessada
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Telèfon:

Correu electrònic:

SOL·LICITO
___ Accés a les dades de caràcter personal
___ Rectificació de les dades de caràcter personal
___ Cancel·lació de les dades de caràcter personal

Breu explicació concreta de la petició sol·licitada

Documents adjunts
_x_ Document Nacional d’Identitat
___ Altres (indicar quins).......................

Localitat i data

Signatura del sol·licitant

Dirigit a: Àrea d’Administració i Serveis Generals del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya.
Adreça: C/Llull, 297-307 4a planta, 08019 Barcelona.
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