GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS

Responsable del tractament
El responsable dels tractaments efectuats és el CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA
FORESTAL DE CATALUNYA, amb seu a la Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2
(direcció Port del Comte), 25280 Solsona Tel. (+34) 973 48 17 52.
Adreça electrònica: secretaria@ctfc.cat.
https://www.ctfc.cat/protecciodades.php

Delegada de protecció de dades
La persona delegada de protecció de dades és l’encarregada de vetllar perquè el CTFC
compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant
un correu electrònic a dpd@ctfc.cat .https://www.ctfc.cat/protecciodades.php

Finalitats del tractament
Gestió dels recursos humans del CTFC: Altes, baixes, nòmina; formació; concursos i
selecció del personal en general; formalització del vincle laboral; control horari;
incompatibilitats; elaboració del cens electoral; concessió i gestió de permisos, llicències
i autoritzacions; estadística pública; estadístiques internes; arxiu; avaluació; carrera
professional; negociació col·lectiva; valoració dels llocs de treballs; organigrama;
indemnització per raons de servei; règim disciplinari i qualsevol altra derivada de la
relació contractual.

Categories de persones interessades
Personal del CTFC

Dades personals
Les dades necessàries per al tractament s’inclouen en les categories següents
-

Dades de caràcter identificatiu
Característiques personals
Circumstàncies socials
Detalls d’ocupació professional
Dades acadèmiques i professionals
Dades econòmiques, financeres i d’assegurances
Informació comercial.
Altres tipus de dades.

Terminis previstos de supressió de dades
Les dades es conservaran al CTFC durant el termini exigit per la legislació vigent
aplicable.
Finalitzat aquest termini, les dades personals es bloquejaran i quedaran a la disposició
exclusiva de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques
competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l’atenció de les
possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció
d’aquestes. Complert aquest termini se suprimiran les dades. En cas que la persona
interessada sol·liciti la conservació de les seves dades personals, aquestes es
mantindran fis el moment en què es sol·liciti la supressió.

Base legal que habilita a fer el tractament
La base legal per al tractament de les dades és l’execució del contracte laboral (art. 6.1.b
de l’RGPD), complir amb la legislació aplicable (art. 6.1.c de l’RGPD) i consentiment de
les persones interessades (art. 6.1.a RGPD).

Destinataris
Les dades es poden comunicar a:
-

-

-

-

Agència tributària, jutges i tribunals, mútues o empreses de servei de prevenció
de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social,
tributària o qualsevol altra legislació vigent.
Mediadors, corredors i entitats asseguradores amb la finalitat de contractar
assegurances per cobrir els riscos derivats de la feina i altres que es puguin
contractar.
Tercers, proveïdors de serveis, que tenen accés a les dades personals que les
tracten per compte del CTFC com a conseqüència de la seva prestació de
serveis. En concret, i a títol enunciatiu i no limitació, aquests proveïdors
desenvolupen els seus serveis en els sector següents: gestoria laboral,
assessorament jurídic, comptable i fiscal, entitats bancàries, empreses
proveïdores de serveis tecnològics i de serveis informàtics.
Administracions públiques per a l’exercici de competències iguals o que tractin
de les mateixes matèries.

Transferències internacionals de dades
A països que ofereixen un nivell de protecció equiparable quan sigui necessari per a la
celebració o execució d'un contracte celebrat o per celebrar, en interès de l'afectat, pel
responsable del fitxer i un tercer (i.e. organismes públics per a la tramitació i justificació
d’ajuts oficials).

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en el Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en
l’àmbit de l’Administració Electrònica.

