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PROMOCIÓ DEL COMERÇ
Nom del fitxer
Informació del fitxer Carlos Aldana (Cap de Promoció de la ciutat) i Olga Luna (
Tècnica de Promoció de la ciutat)
facilitada per
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Departament de
Responsable
Promoció de la ciutat
Denominació: PROMOCIÓ DEL COMERÇ
Fitxer
Descripció del tractament: Organització d’esdeveniments
comercials, de formació i d’altres.
Descripció del sistema d’informació: Excel, paper.
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals
amb connexions remotes a la Intranet.
Bàsic
Nivell de Seguretat
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, nom i cognoms,
Estructura
adreça postal o electrònica.
Dades socials: Clubs i associacions.
Dades d’ocupació: Llocs de treball.
Dades comercials: Activitats i negocis.
Organització d’esdeveniments en el municipi de Sant Boi de
Finalitat
Llobregat. Conèixer la realitat del sector comercial al municipi.
Finalitats relatives a recursos humans: Formació.
Finalitats relatives a l’estadística: Cens promocional.
Altres finalitats: Estadístiques internes, registre de documents,
altres finalitats: organització d’esdeveniments.
Persones físiques o representants de les persones jurídiques del
Col·lectiu
sector comercial del municipi de Sant Boi de Llobregat.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
Procedència
representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o entrevistes,
formularis, transmissió electrònica.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport
magnètic o digital, via telemàtica.
No.
Cessions
No.
Transferències
internacionals
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Identificació del fitxer

Origen de les dades

Estructura

Cessions
Transferències
internacionals
Responsable del fitxer
Servei on exercir els
drets A.R.C.O.
Nivell de Seguretat

Denominació: PROMOCIÓ DEL COMERÇ
Finalitat i usos previstos: Organització d’esdeveniments en el
municipi de Sant Boi de Llobregat. Conèixer la realitat del
sector comercial al municipi.
Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals:
Persones físiques o representants de les persones jurídiques
del sector comercial del municipi de Sant Boi de Llobregat.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes, formularis, transmissió electrònica.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal.
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, nom i cognoms,
adreça postal o electrònica.
Dades socials: Clubs i associacions.
Dades d’ocupació: Llocs de treball.
Dades comercials: Activitats i negocis.
Sistema de tractament: Manual i Automàtic (Parcialment
automatitzat)
No.
No.
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de
promoció de la ciutat.
OMAP: Oficina Municipal d’Atenció al Públic de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Bàsic.

