Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Sistema d’informació de personal
Responsable del tractament
Direcció General de Funció Pública
Contacte: Sub-direcció General de Gestió de Personal
dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat
Delegat de protecció de dades
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona
Finalitat
Gestionar i tractar les dades personals, econòmiques i laborals (gestió de la carrera professional,
cerques de personal, control horari i formació) de les persones inscrites en les borses de treball o
que presten o han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La gestió es fa
de manera compartida entre els departaments de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
estableixen els articles 24 i 25 del Decret 71/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del
Registre de personal de la Generalitat de Catalunya.
Conservació de les dades
La conservació és permanent.
Legitimació
Compliment d’una obligació legal: Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa
en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública
Destinataris
Agència Tributària, la Seguretat Social, l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), la Mutualitat
General de Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), els
òrgans jurisdiccionals competents, departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya de
conformitat amb la normativa, a petició del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i d'altres
administracions públiques, a entitats bancàries per a pagaments, i A totes les persones que accedeixin
a les dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Drets de les persones interessades
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de
les dades al responsable del tractament, carrer de Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona, mitjançant els
formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessades També podeu
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.

