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Aprovació del registre d'activitats de tractament de dades personals 

 

L'article 30 del Reglament (UE) 2016/67 del Parlament Europeu de 27 d'abril de 2.016, relatiu a 
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades) estableix 
l'obligatorietat de portar un registre activitats de tractament 

 

Activitats de tractament en qualitat de responsable en les quals es determinen les finalitats i 
mitjans del tractament 

 

• Nom i dades de contacte del responsable; 

• Finalitats del tractament; 

• Una descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals; 

• Les categories de destinataris als qui es van comunicar o comunicaran els doneu-vos 
personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions internacionals; 

• En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització 
internacional, inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional i, en el seu 
cas, la documentació de garanties adequades; 

• Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de 
dades; 

• Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat; 

 

Activitats de tractament per encàrrec de tercers en les quals es tracten dades personals per 
compte d'un tercer que és el responsable del tractament 

 

• Nom i les dades de contacte de l'encarregat o encarregats 

• Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable 

• En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una organització 
internacional, inclosa la identificació de dita tercera país o organització internacional i, en el seu 
cas, la documentació de garanties adequades; 

• Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de 
seguretat 

 

Si bé aquest registre és obligatori solo en el cas d'organitzacions que emprin a més de 250 
persones, o quan emprin a menys si el tractament pot comportar un risc per als drets i llibertats 
dels interessats, no és ocasional, o inclou categories especials de dades personals o dades 
relatives a condemnes i infraccions penals, amb independència de la seva obligatorietat o no, 
es decideix la seva creació i manteniment, definir i dissenyar aquestes activitats, agrupant-les 
de tal manera que cada activitat de tractament de dades personals respon a una mateixa 
finalitat, una base jurídica única i a un mateix col·lectiu d'afectats. 
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Activitats de tractament de dades en qualitat de responsable 

  

ACTIVITAT DE TRACTAMENT: 

CAPTACIÓ DE IMAGENES MITJANÇANT DRONS. 

 

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 

 

 

Identificació del Responsable de Tractament. 

 Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia 

PERE ESCANELLAS, Núm. 12, Sant Josep de sa Talaia (Espanya) 

Telèfon: 971 800 125 alcaldia@santjosep.org 

 

Delegat de Protecció de dades No existeix un Delegat de Protecció de Dades. 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT: 

 

 

Finalitat: 

Seguretat 

Descripció: 

Seguretat en les instal·lacions i espais públics en els quals la Corporació Local té 
competències. 

Causa de legitimació: 

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

Observació 

En compliment de les normes reguladores de les competències de les corporacions locals (Llei 
Reguladora de Bases de Regimen Local, entre altres), així com de la normativa autonòmica 
Balear en matèria de seguretat pública i la Llei orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat 2/1986, és competència dels cossos de Policia Local el manteniment de la seguretat i 
l'ordre públic, així com la prevneción i recerca d'il·lícits penals i administratius, en aquells 
espais públics en els quals 

la corporació local exerceix competències i autoritat. 

 

 

Finalitat: 

Control del trànsit rodat. 

Descripció: 
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Control del trànsit rodat en els vials públics on la Corporació Local té competències. 

Causa de legitimació: 

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

Observació 

  

En compliment del que es disposa en la normativa vigent reguladora de la circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, aprovada pel RDL 6/2015 i els seus Reglaments de 
desenvolupament, com el Reglament Gral. de Circulació, aprovat pel RD 1428/2003, el 
Reglament Gral. de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, o el Reglament Gral. de Conductors, 
aprovat pel RD 818/2009, entre altres, que regulen la captació d'imatges per mitjà de vídeo 
càmeres. 

 

Es pretén amb aquesta mesura controlar la seguretat del trànsit i controlar el compliment de les 
disposicions legals i reglamentàries que regulen el trànsit rodat, així com les Ordenances 
Municipals i altres disposicions de caràcter local o autonòmic. 

 

 

Finalitat: 

Seguretat i suport en emergències. 

Descripció: 

Captació d'imatges mitjançant drons com a suport a operacions de rescat i emergències, 
davant supòsits de catàstrofe i calamitat pública o en situació d'emergències. 

Causa de legitimació: 

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

Observació 

En compliment de la Llei orgànica 1/1982 de Protecció Civil, i altres disposicions d'àmbit 

autonòmic i local reguladores de situacions d'emergència. 

 

 

 

CATEGORIA D'INTERESSATS I DE DADES PERSONALS: 

 

 

Grup d'afectats: 

• Persones físiques 

Categoria de dades: 

Característiques personals 

• Sexe 

• Característiques físiques o antropomètriques 

Dades: 

• Imatge/Veu 

• Marques Físiques 

 

CATEGORIA DE DESTINATARIS Als QUI ES COMUNIQUEN LES DADES: 
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Destinatari Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. 

Base legal Compliment d'una obligació legal 

Causa Possibles incidències relacionades amb la seguretat de les persones i 
instal·lacions. En compliment del que s'estableix en les normes reguladores del Règim Local, 
així com de la legislació autonòmica en matèria de seguretat pública, l'EL 2/1986 i la 

pròpia Constitució Espanyola, així com la legislació Penal i Processal Penal espanyola. 

  

 

Destinatari Autoritat Judicial, Ministeri Fiscal i/o Delegació del Govern. 

Base legal Compliment d'una obligació legal 

Causa Posada a la disposició de les Autoritats abans citades per a l'exercici de les accions 
judicials i de recerca pertinents, així com per a la incoació d'expedients sancionadors relatius a 
infraccions administratives contra la Llei orgànica de Protecció de Seguretat Ciutadana, o 
norma vigent anàloga, competència de la Delegació del Govern o Subdelegació. En 
compliment del que s'estableix en l'EL 

4/1997 i l'RD 596/1999, així com en els arts. 17 i 18 de la EL 7/2021. 

 

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS A TERCERS PAÏSOS O ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS: 

 

No estan previstes transferències internacionals de dades. 

 

TERMINI PREVIST DE SUPRESSIÓ PER A les DIFERENTS CATEGORIES DE DADES: 

 

Finalitat Seguretat 

Termini de conservació 3 mesos, tret que les imatges captades mostrin la comissió d'un fet 
presumptament delictiu, i en aquest cas es conservarà el termini necessari que determini 
l'Autoritat Judicial que conegui de l'assumpte. Art. 18 EL 7/2021 

Base legal Compliment d'una obligació legal establerta per l'article 18 de la EL 7/2021. 

 

Finalitat Control del trànsit rodat. 

Termini de conservació 1 mes. 

Base legal Compliment d'una obligació legal. 

 

Finalitat Seguretat i suport en emergències. 

Termini de conservació 1 mes. 

Base legal Compliment d'una obligació legal. 

 

MESURES DE SEGURETAT: 

Consultar documento mesures de seguretat i pla d'acci 


