VIDEOVIGILÀNCIA

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
Seguretat i vigilància dels edificis i instal·lacions del CTFC i control de les persones que
hi accedeixen.

Categories de persones interessades
Persones físiques que accedeixen als edificis i instal·lacions del CTFC.

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

Dades de caràcter identificatiu
Dades d’ocupació laboral

Terminis previstos de supressió de dades
Es conservaran durant un termini de 5 dies des de la seva captació, i durant el temps
necessari per complir amb la finalitat per la que es van recavar i per determinar les
possibles responsabilitats que es poguessin derivar sense perjudici de l’exercici dels
drets que el RGPD reconeix a les persones titulars de les dades.

Base legal que habilita a fer el tractament
Compliment d’una missió realitzada en l’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Interès legítim de preservar la seguretat de les persones i el patrimoni del CTFC. Pel
que fa a la videovigilància, el tractament es fa conforme l’article 22 de la LO 3/2018.

Destinataris
-

Altres administracions en l’exercici de competències iguals o que tractin de les
mateixes matèries.
Òrgans judicials
Forces i cossos de seguretat
Entitats públiques o privades amb contracte, conveni o acord formalitzat com a
encarregats del tractament per a la prestació de serveis al CTFC.

Transferències internacionals de dades
No se’n preveuen

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.

