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INSCRIPCIÓ A TALLERS I ACTIVITATS INCLUSIVES
Nom del fitxer
Informació del fitxer Laia Papiol (Cap de la Unitat d'inclusió social i igualtat)
Pilar Pérez (Tècnica d'igualtat)
facilitada per
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament d'inclusió
Responsable
social i igualtat.
Denominació: Inscripció a tallers i activitats inclusives.
Fitxer
Descripció del tractament: Gestió d'inscripcions a activitats
dirigides a persones amb discapacitat.
Descripció del sistema d'informació: Excel, paper.
Tipus de tractament: Manual i automàtic: ordinadors personals.
Alt
Nivell de seguretat
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o
Estructura
empremtes, nom i cognoms, adreça postal o electrònica.
Altres dades protegides: Salut. Obtingudes amb el
consentiment exprés de l'interessat? Si. Existeix una norma
amb rang legal que permeti la recollida, tractament i cessió per
interès general? Si. Quina? Reial decret legislatiu 1/2013 per
el que s'aprova el text refós de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
Dades personals: Edat, sexe, data de naixement.
Dades socials: Aficions i estils de vida.
Gestió d'inscripcions a activitats dirigides a persones amb
Finalitat
discapacitat.
Finalitats relatives a treball i benestar social: Formació
ocupacional, minusvalies.
Finalitats relatives a educació i cultura: Esports.
Finalitats relatives a estadística: Estadística pública.
Altres finalitats: Atenció al ciutadà, publicacions, estadístiques
internes.
Persones físiques del municipi de Sant Boi de Llobregat amb
Col·lectiu
risc d'exclusió social que volen participar en activitats o tallers
inclusius.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
Procedència
representant legal.
Procediment de recollida de les dades: Formularis, transmissió
electrònica.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, via
telamàtica.
No.
Cessions
No.
Transferències
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Identificació del fitxer

Origen de les dades

Estructura

Cessions
Transferències
internacionals
Responsable

Denominació: INSCRIPCIÓ A TALLERS I ACTIVITATS
INCLUSIVES.
Finalitat i usos previstos: Gestió d'inscripcions a activitats
dirigides a persones amb discapacitat.
Col·lectius dels quals s'obtenen dades personals: Persones
del municipi de Sant Boi de Llobregat amb risc d'exclusió
social que volen participar en activitats o tallers inclusius.
Procediment de recollida de les dades: Formularis,
transmissió electrònica.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal.
Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, signatura o
empremtes, nom i cognoms, adreça postal o electrònica.
Altres dades protegides: Salut.
Dades personals: Edat, sexe, data de naixement.
Dades socials: Aficions i estils de vida.
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment
automatitzat).
No.
No.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, departament d'inclusió
social i igualtat.
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

