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Relació de tractaments propis del responsable  ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT. 

Tractament  PROPI Codi:  1 

Nom: COMPTABILITAT I FISCAL 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió fiscal, comptable i administrativa de l'empresa. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors. 
 

Tractament  PROPI Codi:  2 

Nom: LABORAL I RRHH 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió del personal i relació laboral amb els empleats, la seva formació, l'elaboració de 

nòmines, assegurances socials i cotitzacions. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats. 
 

Tractament  PROPI Codi:  3 

Nom: PROTECCIÓ DE DADES  

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió de la protecció de dades, document de seguretat i auditories de l'empresa. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients, Usuaris i Proveïdors. 
 

Tractament  PROPI Codi:  4 

Nom: PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió de la prevenció de riscos laborals dels empleats. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats. 
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Tractament  PROPI Codi:  5 

Nom: OFIMÀTICA I CONTACTES 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió administrativa, dels contactes i agenda. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats, Clients, Usuaris, Proveïdors i Persones de contacte. 
 

Tractament  PROPI Codi:  6 

Nom: MÀRQUETING 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Realitzar accions de màrqueting ofertes i publicitat dels productes i serveis de l'empresa, així 

com l'enviament de comunicacions comercials. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Clients i usuaris, Sol·licitants, Proveïdors. 
 

Tractament  PROPI Codi:  7 

Nom: REGISTRE DIARI DE JORNADA 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Garantir el registre diari de jornada incloent l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de 

treball de cada ocupat / persona treballadora. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Empleats. 
 

Tractament  PROPI Codi:  8 

Nom: JUNTA I ASSEMBLEA 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Tractament de les dades dels membres de la junta i assemblea així com dels aspectes 

administratius, fiscals i comptables que s'estableixin. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Associats i membres. 
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Tractament  PROPI Codi:  9 

Nom: USUARIS 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestionar la relació amb els usuaris. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Clients i usuaris. 
 

Tractament  PROPI Codi:  10 

Nom: EXPEDIENTS 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: GESTIÓ D'EXPEDIENTS EN GENERAL I DE PROCEDIMENT ADMINSTRATIU. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: HABITANTS I USUARIS. 
 

Tractament  PROPI Codi:  11 

Nom: PROJECTES 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: GESTIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ I DINAMITZACIÓ. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Usuaris, Habitants. 
 

Tractament  PROPI Codi:  12 

Nom: AJUTS 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: GESTIÓ DELS AJUTS. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic - Procés de 

verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Usuaris, Habitants. 
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Tractament  PROPI Codi:  13 

Nom: CURRÍCULUMS 

Responsable: ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT 

Finalitat: Gestió de la selecció de personal i la selecció dels CV. 

Mesures tècniques: - Seudonimització i xifratge de dades personals. - Garantir la confidencialitat, 

integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. - Restaurar la 

disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic. - Procés 

de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a 

garantir la seguretat del tractament. 

Col·lectius d'interessats: Sol·licitants. 
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Registre d’activitats de tractament 
 

 
 

 

Relació de tractaments per compte de tercers on ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT actua com a 

encarregat. 


