EXPEDIENT NÚM.

ÒRGAN COL·LEGIAT

DATA DE LA SESSIÓ

2434/2018

La junta de govern local

01/12/2021

EN QUALITAT DE SECRETARI/A d'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent
acord:
EXPEDIENT 2434/2018. PROPOSTA
D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT).
Favorable

D'APROVACIÓ

DEL

REGISTRE

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

L'acord s'aprova per unanimitat de tots els assistents.

En data 25 de maig de 2018 va entrar en vigor del Reglament (UE) 201/679 del Parlament del
Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46
/CE (Reglament General de protecció de dades), d’ara endavant RGPD.
L’entrada en vigor d’aquest reglament ha suposat un canvi pel que fa als fitxers de protecció de
dades, que queden substituïts pel Registre d’Activitats de Tractament (RAT).
El RAT substitueix l’obligació actual de notificar i inscriure els fitxers i tractaments a les autoritats de
protecció de dades, però cal aprovar i tenir actualitzat aquest Registre d’Activitats de tractament.
La finalitat d’aquest document és donar a conèixer a la ciutadania i als interessats en el procediment
la informació que exigeix el RGPD quant al responsable del tractament, criteris amb què es tracten
les dades, informació sobre del delegat del Protecció de dades; finalitats del tractament i a qui es
comuniquen; la legitimació per al tractament de les dades; el temps de conservació de les mateixes;
els dret de les persones sobre aquestes dades tractades i com es poden exercir aquests drets.
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents,
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CERTIFICAT

Primer.- Aprovar el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Moià tal i com consta a l’
expedient.

Segon.- Publicar el Registre d’Activitats de Tractament a la web municipal i al taulell d’anuncis .
Tercer.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde president per a la
formalització dels presents acords.
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