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Nom de l’empresa:  

CIF de l’empresa  

Persona de contacte  

Càrrec   

Correu electrònic  

Telèfon contacte  

Telèfon alternatiu  

Adreça  

Codi Postal / Població   

 

ACTIVITAT DE L’EMPRESA 

Breu Descripció de l’empresa i l’activitat principal: 

 

 

 

 

Tipificació del sector d’activitat de l’empresa: 

 Sanitat: Assistència sanitària, investigació clínica, medicina laboral o preventiva, ... 

 Activitats de serveis socials o assistència social 

 Centre docent o universitari 

 Serveis de comunicacions electròniques 

 Serveis web i programaris de gestió al núvol (cloud) 

 Entitat bancària, financera, serveis d’inversió o d’avaluació de solvència patrimonial 

 Assegurances 

 Activitats de publicitat, prospecció comercial o generació de perfils 

 Activitats polítiques, sindicals, religioses 

 Seguretat privada 

 Videovigilància massiva o geolocalització massiva 

 Activitats relacionades amb vida sexual, relacions entre parelles, contactes, .... 

 Altres (indicar): ____________________________________________________ 
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L’empresa pertany a un Grup 
d’empreses? 
 
Si la resposta és sí,  
 
 
Quantes empreses té el grup? 
 
Quina és la seu principal? 
 
En quin país està ubicada la 
seu principal? 
 
Es comparteixen dades entre 
les empreses del grup? 
 
Es transfereixen dades a 
empreses del grup o centres 
de treball fora del país? 
 
 
A quins països? 
 
Quines dades? 

 Sí 

 No 

 

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 

 Sí 

 No 

 

 Sí 

 No 

 

________________ 

 

________________ 

Nombre de treballadors 

 

 De 1 a 5 

 De 5 a 25 

 De 25 a 100 

 Més de 100 ____________________________ 

Nombre de treballadors que 
accedeixen als fitxers amb 
dades personals 

 

 De 1 a 5 

 De 5 a 25 

 De 25 a 100 

 Més de 100 ____________________________ 

INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES COMUNES 

 Xarxa local connectant els diversos ordinadors 

 Servidor de fitxers centralitzat 

 Accés remot al servidor des de fora l’oficina 

 Portàtils, tauletes, dispositius mòbils que continguin dades de l’empresa 

 Serveis de fitxers al núvol (Dropbox, OneDrive, Google Drive, ...)______________ 

 Sistema de gestió de copies de seguretat 

 Sistema o servei de destrucció de documents 
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PROCESSOS I TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS 

Tipus de tractaments o processos identificats 

Ajuda: Enumerar els diferents tractaments identificats 

Exemples: Gestió de Personal i Nomines, Gestió de de candidats (currículums), Gestió de 
Proveïdors, Gestió de Clients, usuaris de serveis, subscriptors,, Gestió de contactes, clients 
potencials i contactes web, Venda on-line, Enviaments de mailings i comunicacions comercials, 
Gestió de l’historial clínic de pacients o vigilància de la salut, Gestió d’associats a clubs, 
associacions, comunitats de veïns,..., Elaboració o anàlisi de perfils de personalitat, 
comportament, preferències, ..., Control d’accés a recintes, instal·lacions, oficines, Gestió de 
comunitats i fòrums online 

 

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 

3. ______________________________________ 

4. ______________________________________ 

5. ______________________________________ 

6. ______________________________________ 

7. ______________________________________ 

8. ______________________________________ 

IMPORTANT: Per cadascun d’aquests tractaments caldrà omplir una còpia de l’Annex 1 
amb el detall del tractament. 

Proveïdors amb accés a les dades  

 

És recomanable revisar si existeix contracte de serveis amb la clàusula de encàrrec de 
tractament o confidencialitat.  

Exemples: Gestió de nòmines i contractes, Proveïdor d’allotjament web, Prevenció de riscos 
laborals i vigilància de la salut, Mútua d’accidents laborals, Proveïdor de aplicatiu de gestió, 
Manteniment informàtic,.... 
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Nom Tasca contractada Contracte? 
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IMPLANTACIÓ EXISTENT DE LA LOPD 

L’empresa havia implantat la 
LOPD? 

 

Si la resposta es SI 

 

Any de la implantació o última 
revisió 

 

Fitxers inscrits 

 

 

 

Es disposa del Document de 
Seguretat 

 

 

Es disposa de contractes amb 
els encarregats de tractament 

 

S’ha fet alguna auditoria 

 

 Sí 

 No 

 

 

 

_____________ 

 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

 Sí 

 No 

 No ho sé 

 

 Si, l’any _______________ 

 No 

 No ho se 

CERTIFICACIONS 

Indicar si es disposa d’alguna certificació relacionada 

 

 ISO9001 

 ISO9001:2008 
 ISO9001:2015 

 ISO27001 

 ISO27001:2005 

 ISO27001:2013 
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ANNEX 1 – DETALL PER CADA TRACTAMENT 
 

INSTRUCCIONS:  

Imprimir i omplir una copia d’aquest annex per cadascun dels tractaments 
identificats en l’apartat PROCESSOS I TRACTAMENTS DE DADES 
PERSONALS 
 

Nom del tractament: 

Tipus de tractament 

Ajuda: Triar una de les opcions o especificar en Altres si no és cap de les enumerades 

 Gestió de Personal i Nomines 

 Gestió de de candidats (currículums) 

 Gestió de Proveïdors 

 Gestió de Clients, usuaris de serveis, subscriptors, ... 

 Gestió de contactes i clients potencials, inclosos contactes per la web 

 Venda on-line 

 Enviaments de mailings i comunicacions comercials 

 Gestió de l’historial clínic de pacients o vigilància de la salut 

 Gestió d’associats a clubs, associacions, comunitats de veïns,... 

 Elaboració o anàlisi de perfils de personalitat, comportament, preferències, ... 

 Control d’accés a recintes, instal·lacions, oficines 

 Gestió de comunitats i fòrums online 

 Altres: _______________________ 

Infraestructura utilitzada per aquest tractament 

Ajuda: Triar una o varies de les opcions, o especificar en Altres si n’hi ha alguna que no és cap 
de les enumerades 

 Programa de gestió instal·lat a l’ordinador o servidor local 

 Programa de gestió al núvol (servei web) 

 Web per empleats o per clients 

 Portal de venda on-line 

 Fulls de càlcul o documents guardats a l’ordinador o servidor 

 Càmeres de videovigilància 

 Sistemes de control d’accés  

 Targeta 

 Empremta 

 Altres ___________________ 

 Terminals de punt de venda 

 Altres 1: _______________________ 
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 Altres 2: _______________________ 
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Tipus de dades gestionats per aquest tractament  

Ajuda: Triar una o varies de les opcions, o especificar en Altres si n’hi ha alguna que no és cap 
de les enumerades 

 Dades d’identificació o de contacte : Nom , cognoms, DNI, Adreça, E-mail, Telèfon, .... 

 Dades particulars: Edat, Estat civil, nombre de fills, ... 

 Fotografia o imatges en vídeo 

 Transaccions econòmiques (incloent pagament de nòmines, comandes, albarans, 
factures, ...) 

 Identificadors d’internet (adreça IP, MAC,...) 

 Professionals i/o acadèmiques 

 Perfils psicotècnics, de personalitat, .... 

 Converses de xarxes socials, comunitats, fòrums,... 

 Solvència econòmica, patrimoni 

 Infraccions administratives 

 Infraccions penals 

 Ideologia, conviccions religioses o filosòfiques, origen ètnic o racial, afiliació sindical, 
orientació sexual o vida sexual 

 Salut física, mental, o tractaments mèdics 

 Dades genètiques de persones 

 Dades biomètriques (empremtes, reconeixement facial, iris, reconeixement de veu, ...) 

 Geolocalització 

 Altres 1: _______________________ 

 Altres 2: _______________________ 

 
Per més informació:  

 
 

Àrea Jurídica 
Gemma Soro 
gsoro@pimec.org 
tel 934964500 
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