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internacional
Encarregat del
tractament

GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT
Carmen Navarro (Cap d’administració de la Policia Local)
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Servei Local de la
Policia.
Denominació: Gestió de multes de trànsit.
Descripció del tractament: Gestió i tramitació de multes de
trànsit.
Descripció del sistema d’informació: wtp, expedients en paper.
Tipus de tractament: Manual i Automàtic: servidors centrals,
ordinadors personals, altres: transferències d’imatge des de
radar.
Mitjà
Dades identificatives: DNI o NIF, signatura o empremtes, nom
i cognoms, adreça postal o electrònica.
Dades penals: Infraccions administratives. Existeix norma amb
rang legal que habiliti al responsable per incloure les dades?
Si. Quina? Reial Decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, per
el que s’aprova el text articulat de la Llei de Tràfic,
circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Dades socials: Propietats o possessions, altres: dades
identificatives de vehicles.
Gestió i tramitació de multes de trànsit.
Finalitats relatives a la justícia: Procediments judicials.
Finalitats relatives a la seguretat pública i defensa: Actuacions
administratives, seguretat vial.
Altres finalitats: Procediments administratius, estadístiques
internes, gestió de sancions.
Persones físiques infractores de la normativa de trànsit.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal, d’altres persones físiques diferents de
l’interessat, d’entitats privades.
Procediment de recollida de les dades: Transmissió electrònica.
Suport utilitzat per obtenir les dades: Paper, suport magnètic o
digital, via telemàtica.
No.
No.
-

-

Es una persona física o entitat privada? No.
Nom de l’oficina, dependència o raó social de l’entitat
privada: Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona.
NIF: P5800016G
Adreça: Travessera de les Corts n1 131-159.
C.P:08028.
Tel:
93.402.27.00.
Email:
orgt.multes@diba.cat.
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Identificació del fitxer

Origen de les dades

Estructura

Denominació: GESTIÓ DE MULTES DE TRÀNSIT.
Finalitat i usos previstos: Gestió i tramitació de multes de
trànsit.
Col·lectius dels quals s’obtenen les dades personals:
Persones físiques infractores de la normativa de trànsit.
Procediment de recollida de les dades: Transmissió
electrònica.
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu
representant legal, d’altres persones físiques diferents de
l’interessat, d’entitats privades.
Dades identificatives: DNI o NIF, signatura o empremtes,
nom i cognoms, adreça postal o electrònica.
Dades penals: Infraccions administratives.
Dades socials: Propietats o possessions, altres: dades
identificatives de vehicles.
Sistema de tractament: Manual i automatitzat.
No.
No.

Cessions
Transferències
internacionals
Responsables del fitxer Ajuntament de Sant Boi de Llobregat: Departament del
Servei Local de la Policia.
OMAP: Oficina Municipal d’Atenció al Públic de
Servei on exercir els
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
drets A.R.C.O
Mitjà
Nivell de Seguretat

