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FBZ01 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Gestió de la facturació Es gestiona l'abonament de factures i de 
la resta de despeses que s'ocasionin

Gestió econòmica
Execució d'un contracte o aplicació de 
mesures precontractuals d’acord amb 

l’article 6.1 b) RGPD

Proveïdors
Representants i apoderats/des

Investigadors/col·laboradors

Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Holded Technologies, S.L.

Administracions Públiques
Entitats bancàries

Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A.

El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ02 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió de la comptabilitat Es gestiona la comptabilitat de la Fundació

Control i seguiment de la situació 
financera i comptable de la Fundació

Compliment  d’una obligació legal d’acord 
amb l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn del 

Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel 
qual s'aprova el Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya i 

del Decret
125/2010, de 14 de setembre, de modificació 
del Pla de comptabilitat de les fundacions i 

les associacions subjectes a la legislació de la 
Generalitat de Catalunya,

aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de 
desembre.

Proveïdors
Representants i apoderats/des

Investigadors/col·laboradors
Donants

Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Holded Technologies, S.L.

Josep Sopena

Administracions Públiques
Gabinete Técnico de Auditoría y 

Consultoría, S.A.

El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ03 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Presentació i gestió de liquidacions 
tributàries

Es gestiona la presentació i pagament, en 
el seu cas, de tributs 

Gestió de la liquidació de tributs

Compliment  d’una obligació legal d’acord 
amb l’article 6.1 c) RGPD; que es desprèn de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària i de la resta de normativa  
sectorial que la desenvolupa o complementa

Proveïdors
Representants i apoderats/des

Investigadors/col·laboradors
Donants

Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A
Administracions Públiques

Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A.

El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Fitxers ofimàtics
Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ04 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Auditories i inspeccions 

Realització d'auditories financeres amb 
caràcter anual i atenció als requeriments 

rebuts per la Fundació

Avaluar la gestió econòmica i 
comptable de la Fundació i atendre 

els requeriments rebuts pels 
organismes reguladors

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1 c) RGPD; que es desprèn del 
Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual 

es regula el règim jurídic del control intern 
de les entitats del Sector Públic Local.

Proveïdors
Representants i apoderats/des

Investigadors/col·laboradors
Donants

Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A
Administracions Públiques

Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A.

El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ05 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Prevenció del Blanqueig de Capitals i 
del Finançament del Terrorisme

Es prenen les mesures necessàries per tal 
de complir amb les obligacions de 

prevenció del blanqueig de capitals i del 
finançament del terrorisme, en tant que 

subjecte obligat

Prevenir el blanqueig de capitals i el 
finançament del terrorisme

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1 c) RGPD; que es desprèn de 
la Llei 10/2010, de Prevenció del Blanqueig 

de Capitals i del Finançament del Terrorisme

Proveïdors
Representants i apoderats/des

Investigadors/col·laboradors
Donants

Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A

Administracions Públiques
Organismes reguladors

Gabinete Técnico de Auditoría y 
Consultoría, S.A.

El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ06 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió de les donacions Es gestionen les donacions que rep la 

Fundació a favor seu
Gestió de les donacions

Execució d'un contracte o aplicació de 
mesures precontractuals d’acord amb 

l’article 6.1 b) RGPD i compliment d'una 
obligació legal d'acord amb l'article 6.1.c) 
RGPD, que es desprèn de l'article 24 de la 
Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense fins lucratius i 

dels incentius fiscals al mecenatge

Donants Identificatives i de contacte
Socioeconòmiques

Barcelona de Serveis Municipals, S.A
Holded Technologies, S.L.

Administracions Públiques
Gabinete Técnico de Auditoría y 

Consultoría, S.A.
El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A
Bases de dades de l'aplicatiu de gestió

Fitxers ofimàtics
Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ07 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
 Publicitat activa (transparència)

Es gestiona la publicació d´informació 
pública a la web

Gestió de la publicació activa com a 
entitat del sector públic sotmesa a la 

normativa de transparència

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1 c) RGPD, que es desprèn 

dels articles 14 i 15 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern i del Decret 
8/2021, de 9 de febrer, sobre la 

transparència i el dret d'accés a la 
informació pública

Representants i apoderats
Proveïdors

Investigadors/col·laboradors 
Membres del Patronat

Identificatives i de contacte
Laborals i professionals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A
Bases de dades de l'aplicatiu de gestió

Correu electrònic
Carpetes compartides

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ08 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió de les rodes de premsa

Es gestiona la convocatòria i assistència 
dels convidats i participants a les rodes de 

premsa organitzades per la Fundació  

Gestió dels actes informatius i 
comunicatius externs 

Consentiment de l'interessat d'acord amb 
l'article 6.1.a) RGPD

Periodistes
Representants i apoderats

Proveïdors
Investigadors/col·laboradors 

Convidats i participants

Identificatives i de contacte
Laborals i professionals 

Barcelona de Serveis Municipals, S.A Convidats i participants El propi interessat
Tercers

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides
Paper

Dispositius extraïbles

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ09 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió del Patronat de la Fundació

Es porten a terme totes les gestions 
relatives als membres que conformen el 
Patronat de la fundació, inclosa la gestió 

de nomenaments i caducitat/revocació de 
mandats

Gestió del Patronat 

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1 c) RGPD, que es desprèn 

dels articles 332-1 i següents del Codi Civil 
de Catalunya

Excepció pel tractament de categories 
especials de dades: art. 9.1.d) RGPD

Membres del Patronat

Identificatives i de contacte
Laborals

Categories especials de dades 
(ideologia política)

Barcelona de Serveis Municipals, S.A Administracions Públiques
Notaris

El propi interessat
Administracions Públiques

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A
Paper

Carpeta en unitat local
Correu electrònic

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ10 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Exercici de drets en protecció de dades 
personals

Es gestiona l'exercici de drets en protecció 
de dades personals que arriben pels 

canals que disposa a tal efecte la Fundació

Gestió de l'exercici de drets en 
matèria de protecció de dades 

personals

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1. c) RGPD, que es desprèn 

dels articles 15 i següents del RGPD 
Qualsevol tipus d'interessat Identificatives i de contacte Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Correu electrònic
Carpetes compartides

Fitxers ofimàtics
Bases de dades de l'aplicatiu de gestió

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ11 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió del Canal Ètic

Es gestionen les consultes i suggeriments 
relacionats amb el Codi Ètic, així com les 
comunicacions rebudes sobre qualsevol 

fet, situació o conducta amb indicis sòlids 
i suficients de ser contraris al dret o al 

Codi Ètic i, per tant, a la normativa i als 
valors corporatius, principis ètics 

d’actuació i comportaments desitjats

Gestió i tramitació de les 
comunicacions, consultes i 

suggeriments realitzats al Canal Ètic

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1. c) RGPD, que es desprèn de 

la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 

2019, relativa a la protecció de les persones 
que informen sobre infraccions del Dret de 

la Unió Europea

Qualsevol tipus d'interessat Qualsevol categoria de dades 
personals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat
Tercers 

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Correu electrònic
Bases de dades de l'aplicatiu de gestió

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ12 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Exercici del dret d'accés a la informació 
pública

Es gestiona l'exercici del dret d'accés a 
informació pública 

Gestió i tramitació de l'exercici del 
dret d'accés a informació pública

Compliment d'una obligació legal d'acord 
amb l'article 6.1. c) RGPD, que es desprèn 

dels articles 18 i 19 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre, de transparència, accés a la 

 informació pública i bon govern 

Qualsevol tipus d'interessat Identificatives i de contacte Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Correu electrònic

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ13 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió de beques

Atorgament d'ajuts econòmics per a la 
realització de projectes de recera i 

conservació in situ d´animals. Inclou tots 
els tràmits que es realitzen des de la 
convocatòria pública anual fins a la 

formalització del conveni 

Atorgament de beques per a la 
realització de projectes de recerca i 

conservació d´animals

Execució d'un contracte o aplicació de 
mesures precontractuals d’acord amb 

l’article 6.1 b) RGPD 

Representants i apoderats
Investigadors

Membres del Jurat

Identificatives i de contacte
Característiques personals

Laborals
Barcelona de Serveis Municipals, S.A Administracions Públiques El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides
Paper

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ14 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Gestió d´acords de col·laboració

Subscripció i execució dels acords de 
col·laboració amb tercers

Gestió de la subscripció i execució 
dels acords/projectes de  
col·laboració amb tercers

Execució d'un contracte o aplicació de 
mesures precontractuals d’acord amb 

l’article 6.1 b) RGPD

Representants i apoderats
Investigadors

Proveïdors

Identificatives i de contacte
Laborals

Socioeconòmiques
Barcelona de Serveis Municipals, S.A Administracions Públiques El propi interessat

Un tercer

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides
Paper

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ15 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Col·laboració en treballs acadèmics 
universitaris

Col·laboració (direcció, orientació, tutoria) 
en la realització del TFG, TFM o tesi 
doctoral d'estudiants universitaris

Col·laborar amb estudiants 
universitaris en la realització de 

treballs acadèmics

Compliment d'una missió realitzada en 
interès públic o en l'exercici de poders 

públics conferits al responsable del 
tractament d'acord amb l'article 6.1.e) RGPD

Representants i apoderats/es
Estudiants/llicenciats

Identificatives i de contacte
Laborals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat
Un tercer

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A

Fitxers ofimàtics
Correu electrònic

Carpetes compartides
Paper

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ16 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat
Col·laboració en activitats docents Col·laboració, a petició dels professors/es, 

en activitats docents universitàries 
Col·laborar en activitats docents 

universitàries

Compliment d'una missió realitzada en 
interès públic o en l'exercici de poders 

públics conferits al responsable del 
tractament d'acord amb l'article 6.1.e) RGPD

Professorat universitari Identificatives i de contacte
Laborals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Correu electrònic

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).

FBZ17 Responsable del tractament

Fundació Barcelona Zoo
Parc de la Ciutadella 08003 Barcelona

G65522302
fundaciobarcelonazoo@bsmsa.cat

Núria Furquet Suárez
protecciodades_dpd@fundacioba

rcelonazoo.cat

Consultes, queixes, suggeriments i 
agraïments

Atendre i donar resposta a les consultes, 
queixes, suggeriments i agraïments que 

arribin a la Fundació

Gestionar les comunicacions rebudes 
per part de la Fundació

Compliment d'una missió realitzada en 
interès públic o en l'exercici de poders 

públics conferits al responsable del 
tractament d'acord amb l'article 6.1.e) RGPD

Qualsevol tipus d'interessat Identificatives i de contacte
Laborals

Barcelona de Serveis Municipals, S.A N/A El propi interessat

Les dades es conservaran durant el temps 
necessari per donar compliment a la finalitat 

per les quals es van recollir. Posteriorment, es 
mantindran degudament bloquejades durant 
el termini necessari per donar compliment a 

les obligacions legals que corresponguin. 

N/A N/A Bases de dades de l'aplicatiu de gestió
Correu electrònic

Les mesures de seguretat implantades es
corresponen amb les previstes a l’Annex II del

Reial Decret 311/2022, de 3 de maig, pel que es
regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS).


