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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

DESCRIPCIÓ DE
L'ACTIVITAT DE
TRACTAMENT

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITA
CIF: P-5890049-I
Direcció postal: Carrer de Muntaner, 315, 08021 Barcelona
Telèfon: 933 62 00 20

Correu electrònic: atm@atm.cat

Júlia Bacaria Gea - dpd@atm.cat

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

FINALITAT DEL TRACTAMENT

CATEGORIES D'INTERESSATS

CATEGORIES DE DADES PERSONALS OBJECTE DE TRACTAMENT

CATEGORIES DE
DESTINATARIS

CONSERVACIÓ DE LES DADES
(TERMINIS / CRITERIS)

MESURES DE
SEGURETAT

TRANSFERÈNCIES
INTERNACIONALS
DE DADES

Gestionar la plantilla d'alts càrrecs de l'organització.

Alts càrrecs de l'organització

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional,
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades no econòmiques de nomina, historial
del treballador/funcionari.
Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, rendes, bancàries, plans de
pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives,
assegurances.
Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

Plantilla empleats
públics

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari
per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.RGPD
679/2016: 6.1.c) Tractament necessari per al
compliment d'una obligació legal aplicable al
responsable del tractament.Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual
s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic.Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors.

Gestionar la plantilla de personal i mantenir les relacions de servei o
laborals

Empleats laborals: persones amb les
que es manté la relació laboral com a
empleats.
Empleats funcionaris: persones amb les
que es manté una relació estatutària de
funcionari

Nº de Registre de PersonalDades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica,
imatge, Nº Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual,
signatura electrònica, targeta sanitària.Dades relatives a les característiques personals:
estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.Dades
acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional, pertinença
a col·legis o associacions professionals.Detalls d'ocupació: professió, lloc de treball, dades
no econòmiques de nomina, historial del treballador/funcionari.Dades econòmiques,
financers i d'assegurances: d'ingressos, rendes, bancàries, plans de pensions, jubilació,
dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives, assegurances.Categories
especials de dades: salut / afiliació sindical

Administració
tributàriaSeguretat Social
Bancs i entitats financeres

Durant el temps necessari per al
compliment de les finalitats per a les
que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les
possibles responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Formació

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari
per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.

Gestió de les accions formatives per al personal

Empleats de l'organització

Nom, cognoms, carrec/lloc de treball, correu electrònic.

No es preveuen

Durant el temps necessari per al
compliment de les finalitats per a les
que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les
possibles responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Control horari

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari
per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuales.

Gestionar el compliment de la jornada i l'horari establert de la plantilla de
personal

Empleats laborals: persones amb les
que es manté la relació laboral com a
empleats.
Empleats funcionaris: persones amb les
que es manté una relació estatutària de
funcionari

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: telèfon, nom i cognoms.
Detalles d'ocupació: lloc de treball
Categories especials de dades: emprempta digital

No es preveuen

Els previstos per la legislació laboral i
estatutaria respecte a la prescripció
de responsabilitats

Gestionar i tramitar els processos de selecció de personal

Candidats que opten a accedir a
l'ocupació pública a través d'un procés
de selecció de personal

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta
sanitària.Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement,
lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.Dades acadèmiques i professionals: formació,
titulacions, experiència professional, pertinença a col·legis o associacions
professionals.Categories especials de dades: salut

No es preveuen

Durant el temps necessari per al
compliment de les finalitats per a les
que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les
possibles responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació

No estan previstes

Gestionar i tramitar el pagament dels drets retributius dels empleats i les
indemnitzacions per raó del servei.

Empleats laborals: persones amb les
que es manté la relació laboral com a
empleats.
Empleats funcionaris: persones amb les
que es manté una relació estatutària de
funcionari

Nº de Registre de Personal
Dades identificadores: DNI, adreça postal i electrònica, Nº Seguretat Social o Mutualitat,
telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica.
Detalles d'ocupació: lloc de treball, dades no econòmiques de nomina
Dades econòmiques, financers i d'assegurances: d'ingressos, rendes, bancàries, plans de
pensions, jubilació, dades econòmiques de nòmina, dades deduccions impositives.
Dades relatives a transaccions de béns i serveis
Categories especials de dades: salut / afiliació sindical

Administració tributària
Seguretat Social Bancs i
entitats financeres

Els previstos per la legislació laboral,
estatutaria i fiscal respecte a la
prescripció de responsabilitats

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació

No estan previstes

Plantilla alts càrrecs

RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari
per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors.

Selecció de personal

Retribució empleats

RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.Reial
decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel
qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.Reial decret Legislatiu 2/2015,
de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
RGPD 679/2016: 6.1.b) Tractament necessari
per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició
d'aquest de mesures precontractuals.
RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,
pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.
Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors.

Administració tributària
Seguretat Social Bancs i
entitats financeres

Durant el temps necessari per al
compliment de les finalitats per a les
que varen ser obtingudes, i
posteriorment per a determinar les
possibles responsabilitats derivades
d’aquestes finalitats.

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació

No estan previstes

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació

No estan previstes

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació
Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació de
l'ajuntament de
Granollers

Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals de la
societat
Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals
Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals

No estan previstes

No estan previstes

Contractació

RGPD. 6. b) El tractament és necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat
és part o per a l'aplicació a petició d'est de
mesures precontractuals

Gestionar i tramitar el procediment administratiu de contractació.

Licitadors, proveïdors i contractistes

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual, signatura electrònica.
Dades econòmiques: bancàries
Dades de bens i
transaccions econòmiques

Administració tributària
Bancs i entitats financeres

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitsts derivades d'aquestes
finalitats

Gestió econòmica i
comptable

RGPD. 6. b) El tractament és necessari per a
l'execució d'un contracte en el qual l'interessat
és part o per a l'aplicació a petició d'est de
mesures precontractuals

Execució d'obligacions econòmiques

Licitadors, proveïdors i contractistes

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual, signatura electrònica.
Dades econòmiques: bancàries
Dades de bens i
transaccions econòmiques

Administració tributàriaBancs i
entitats financeres

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Contactes

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió de les relacions amb persones que es posen en contacte amb
l'organització.

Contactes

Dades identificadores: DNI, adreça electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms.

No es preveuen

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Registre d'entrada i
sortida

RGPD 2016/679. Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
LOPD 3/2018: Article 8.

Donar constància a les persones interesades de les seves relacions
documentals amb l'organització. Mantenir comunicacions respecte a les
relacions jurídic-administratives derivades de competencies en
tramitacions i expedients administratius que afecten a l'usuari.

Persones que presentin escrits o
documentacio a l'organització, o que
rebi documentacio de l'organització.
Persones interessades o afectades per
comunicacions, tramitacions o
expedients.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, telèfon, nom i cognoms,
signatura manual, signatura electrònica.

No es preveuen

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Les mesures de
seguretat implantades
es corresponen amb
les previstes en la
Política de protecció
de dades i seguretat
de la informació

No estan previstes

Litigis

RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió dels litigis que afectin a la ATM

Persones interesades en el litigi.

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, imatge, Nº Seguretat Social o
Mutualitat, telèfon, nom i cognoms, signatura manual, signatura electrònica, targeta
sanitària.
Dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de
naixement, edat, sexe, nacionalitat.
Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions, experiència professional,
pertinença a col·legis o associacions professionals.
Categories especials de dades: salut

Jutjats i Tribunals

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals

No estan previstes

Facturació targetes de
transport

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió de la facturació

Persones titulars de titols de transport

Nom i cognoms, telèfon, email, DNI, municipi, adreça postal.

Altres administracions
competents en la matèria.
Administració Tributària.
Bancs i entitats financeres.

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals

No estan previstes

Reclamacions

RGPD 679/2016: 6.1.c) Tractament necessari
per al compliment d'una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió de les reclamacions administratives

Persones interesades en presentar una
reclamació.

Nom i cognoms, telèfon, email, DNI, municipi, adreça postal, adjunten certficats amb
imports d’ajuts (per la T-Aturat).

Altres administracions
competents en la matèria.

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals

No estan previstes

Gestió T-16

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Tramitació de la targeta T-16.

Persones titulars d'aquest títol de
transport o els seus representants
legals.

Nom i cognoms, data de naixement, telèfon, email, DNI, municipi, adreça postal, dades
del representant legal.

Operadors de transport.

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Gestió títols bonificats
per a persones en atur

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió de les vendes de títols de transport trimestrals bonificats per a
persones en situació d'atur.

Persones titulars d'aquest títol de
transport.

Nom i cognoms, telèfon, email, DNI, municipi, adreça postal, adjunten certficats amb
imports d’ajuts (per la T-Aturat),

Operadors de transport.

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Gestió T-empleat

Article 6.1.e. El tractament és necessari per al
compliment d’una missió realitzada en interès
públic o en exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
LOPD
3/2018: Article 8.

Gestió de les targetes de transport dels Empleats dels operadors de
transport que participen al sistema tarifari integrat

Persones titulars d'aquest títol de
transport.

Nom i cognoms, data de naixement, telèfon, email, DNI, municipi, adreça postal,
informació acreditativa d'empleat d'operador de transport.

Operadors de transport.

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitats derivades d'aquestes
finalitats

Atenció dels drets dels
interessats

Reglament General de Protecció de Dades
2016/679Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament

Registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de dades,
reconeguts a les persones interessades.

Persones interessades que exerceixen
un dret de protecció de dades

Dades identificadores: DNI, adreça postal o electrònica, nom i cognoms, signatura
manual, signatura electrònica, Altra informació aportada per l'interessat

Síndic de greuges
Autoritat Catalana de
Protecció de Dades

Es conservaran durant el temps
necessari per complir amb la finalitat
per la qual es van recaptar i per
determinar les possibles
responsabilitsts derivades d'aquestes
finalitats

Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals
Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals
Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals
Les mesures de
seguretat implantades,
contingudes en les
polítiques sobre
compliment del RGPD i
la seguretat de les
dades personals

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

No estan previstes

