Denominació de l'activitat de tractament
BLOGS i ALERTES
Responsable del tractament: Direcció del Consorci Administració Oberta de Catalunya Adreça:
C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e: rpd@aoc.cat
Delegat de protecció de dades: Adreça: C/Tànger, 98 baixos 22@, 08018 Barcelona A/e:
dpd@aoc.cat Telèfon: 93 2722500
Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Consentiment
- Contracte o mesures precontractuals
Finalitats del tractament
Comunicacions per correu electrònic relatives al contingut que es publica al bloc del Consorci
AOC (objectius del Consorci AOC, serveis que presta, events divulgatius, publicacions i altres
informacions que poden ser d’interès pels subscrits als blogs) i les alertes relatives a la
disponibilitat dels serveis.
Les comunicacions s’enviaran d’acord a les preferències de
subscripció que s’hagin seleccionat i en el cas d’usuaris de serveis aquelles relatives al servei
prestat. Gestió dels comentaris publicats i administració dels blogs del Consorci AOC.
Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
Grans escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Altres categories:

*Ciutadans i empleats públics subscrits als blogs
Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Adreça postal o electrònica
- Nom i cognoms
Categories especials de dades: No
Categories de destinataris: No es comuniquen dades
Transferències internacionals
País

Organització internacional Document de garanties

ESTATS
UNITS

Mailchimp

Privacy shield

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran mentre es disposi del consentiment i en el cas d’usuaris de serveis
durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es van recollir. En ambdós
casos durant el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin
derivar de d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes
de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació
i
Tria
Documental
de
Catalunya.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels
suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control
de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les
dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia
de
les
mesures
implantades.

