N224/2017/000058
Data BOPB: 17/03/2015

REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES ESTABLES
Nom del fitxer
Informació del fitxer Maria Eugènia Pérez (Cap de secretaria), Antònia Clara Pons
Pons (serveis jurídics).
facilitada per
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament de
Responsable
secretaria i serveis jurídics.
Denominació: Registre municipal de parelles estables.
Fitxer
Descripció del tractament: Registre on consten totes les
inscripcions de parelles estables.
Descripció del sistema d’informació: Acces, word, expedients
personals en paper.
Tipus de tractament: Manual i Automàtic: servidors centrals
amb connexions remotes a la xarxa corporativa.
Alt
Nivell de Seguretat
Estructura del fitxer Dades identificatives; DNI o NIF, telèfon, signatura o
empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o
electrònica.
Dades protegides: Vida sexual. Consentiment exprés? No.
Norma amb rang legal que permeti el tractament de les dades?
Si. Quina? Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del
Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i família.
Dades personals: Estat civil, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement.
Dades socials: Allotjament o habitatge.
Registre on consten les inscripcions de parelles estables,
Finalitat
entenen com a parelles estables la unió de convivència durant 2
anys ininterromputs entre 2 persones en una comunitat de vida
anàloga a la matrimonial siguin o no del mateix sexe.
Altres finalitats: Procediments administratius, serveis de
certificació i altres registres administratius.
Persones físiques que es dirigeixen a l’Ajuntament per
Col·lectiu
manifestar la seva convivència a efectes de que els pugui servir
com a mitjà de prova.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
Procedència
representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Paper, magnètic o digital.
No
Cessions
No
Transferències
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Identificació del fitxer Denominació: REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES
ESTABLES
Finalitats i usos previstos: Registre on consten les inscripcions
de parelles estables, entenen com a parelles estables la unió de
convivència durant 2 anys ininterromputs entre 2 persones en
una comunitat de vida anàloga a la matrimonial siguin o no del
mateix sexe.
Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals: Persones
Origen de les dades
físiques que es dirigeixen a l’Ajuntament per manifestar la
seva convivència a efectes de que els pugui servir com a mitjà
de prova.
Procediment de recollida de les dades: Formularis.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal.
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o
Estructura
empremtes, nom i cognoms, imatge i veu, adreça postal o
electrònica.
Dades protegides: Vida sexual.
Dades personals: Estat civil, sexe, data de naixement,
nacionalitat, lloc de naixement.
Dades socials: Allotjament o habitatge.
Sistema de tractament: Manual i Automàtic. (Parcialment
automatitzat)
No.
Cessions
No.
Transferències
internacionals
Responsables
del Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament de
secretaria i serveis jurídics.
fitxer
Servei on exercir els OMAP. Oficina Municipal d’Atenció al Públic de
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
drets A.R.C.O
Alt
Nivell de Seguretat

