
 
 
 

Registre d’activitats de tractament 

Responsable del tractament Associació Centre d’Higiene Mental Les 
Corts 
 Numància, 103-105, (08029) Barcelona 
Telèfon de contacte: 934454451 
Dades de contacte: chmcorts@chmcorts.com 

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades dpd@grupchmsm.com  

 
 

Àrea Assistencial 
Tractament Finalitat Categories 

d’interessats 
Categories de 
dades 

Destinataris Transferències 
internacionals 

Terminis de 
conservació 

Àrea mèdica Oferir assistència 
sanitària i social 
en l’àmbit de la 
salut mental 

Pacients, 
usuaris, pares o 
tutors i 
representants 

Dades 
identificatives, 
professionals i 
relatives a la salut 

Departament de Salut 
(Generalitat de Catalunya) 
Servei Català de la Salut 
Mútues i entitats 
asseguradores 
Organismes i autoritats 
competents 

No es 
preveuen 

Període de 
conservació 
d’acord a la Llei 
21/2000, de 29 
de desembre 

Investigació i recerca Realització i 
participació en 
projectes 
d'investigació i 
recerca en 
matèria de salut 
mental. 

Pacients, 
usuaris, pares o 
tutors i 
representants 

Dades 
identificatives, de 
salut, vida sexual, 
característiques i 
circumstàncies 
personals.  

No es preveuen  No es 
preveuen  

Període de 
conservació 
d’acord a la Llei 
21/2000, de 29 
de desembre 

 Gestió Recursos 
Humans 

Tractament Finalitat Categories 
d’interessats 

Categories de 
dades 

Destinataris Transferències 
internacionals 

Terminis de 
conservació 

Administració Gestió del 
personal 

Personal 
laboral 

Dades 
identificatives, 
professionals, 
econòmiques, 
sindicals, i 
bàsiques de salut. 

Administracions i autoritats 
competents, entitats 
financeres 

No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació un cop 
finalitzada la 
relació contractual. 

Selecció de Personal Gestió dels 
processos de 
selecció 

Candidats 
laborals 

Dades 
identificatives, 
acadèmiques i 
professionals 

No es preveuen No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació un 
cop finalitzada la 
relació 
precontractual 

mailto:chmcorts@chmcorts.com
mailto:protecciodades@parcdesalutmar.cat


 
 

Formació i Docència Gestió de la 
formació del 
personal 

Personal 
laboral 

Dades 
identificatives, 
professionals. 
 

Entitats de formació, 
si escau 

No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació un 
cop finalitzada la 
relació contractual 

Atenció al Ciutadà 
Tractament Finalitat Categories 

d’interessats 
Categories de 
dades 

Destinataris Transferències 
internacionals 

Terminis de 
conservació 

 
  Reclamacions 

 
 
 
 
 
 

Gestió de les 
peticions de 
reclamació 

Interessats que 
presentin 
reclamacions 

Dades 
identificatives i 
professionals i de 
salut 

Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 
altres organismes i autoritats 
competents. 

No es preveuen Termini legal en 
el que es poden 
produir exercicis 
o defensa de 
reclamacions de 
des de la 
finalització de la 
reclamació. 

   
   Gestions 

Gestió de les 
peticions de 
queixes, 
suggeriments etc. 

Interessats que 
realitzen 
peticions 

Dades 
identificatives i 
professionals i de 
carácter de salut 

Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, 
altres organismes i autoritats 
competets. 

No es preveuen Períodes de 
conservació 
d’acord a la Llei 
21/2000, de 29 
de desembre 

Drets dels interessats Gestió de les 
peticions de drets 
per part dels 
interessats 

Interessats que 
exerceixen drets 
d’habeas data 

Dades 
identificatives, 
professionals i 
relatives a la salut 

No es preveuen No es preveuen Tres anys des de 
l’emissió de la 
resposta a la 
petició d’exercici 
de drets. 

Altres drets Gestió de les 
peticions de 
documentació 
per part de 
jutjats i altres 
organismes, etc. 

Interessats dels 
quals es 
demana 
informació 

Dades 
identificatives, 
socials, 
professionals i de 
carácter de salut 

Autoritats i organismes 
públics competents. 

No es preveuen D’acord amb els 
terminis 
processals 
vigents 



 
 

 
Elaboració 
publicacions 
i gestió de la 
comunicació 

Elaboració de 
documentació de 
l'entitat 

Interessats de 
qui es capten 
imatges 

Imatge personal Pluralitat de destinataris de 
les publicacions de l’entitat 

No es 
preveuen 

Termini necessari 
per a la gestió de 
l’elaboració de les 
publicacions i 
conservació 
indefinida de les 
dades contingudes 
a aquestes 
publicacions 

Videovigilància Control dels 
accessos, 
sortides i espais 
comuns de les 
instal·lacions. 

Personal, 
pacients, 
usuaris, 
interessats 
que accedeixin 
a les 
instal·lacions 

Imatge personal Forces i Cossos de Seguretat 
de l’Estat. 

No es 
preveuen 

Màxim 1 mes. 

Gestió pressupostària i 
econòmica 

Gestió 
administrativa i 
facturació 

Proveïdors i 
aquells que 
siguin 
necessaris per 
la correcta 
facturació 

Dades 
identificatives i 
bancàries. 

Entitats financeres, hisenda 
pública. 

No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació d’acord 
a la legislació 
mercantil i tributària 

 
Blanqueig de capitals 

 
Tractament 
vinculat a 
l'obligatorietat 
del compliment 
de la Llei 
10/2010, de 28 
d'abril, de 
prevenció del 
blanqueig de 
capitals i del 
finançament 
del terrorisme 

Donants o 
beneficiaris 

Dades 
identificatives i 
bancàries. 

Entitats financeres, hisenda 
pública. 

No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació d’acord 
a la legislació 
mercantil i tributària 

Altres 

Tractament Finalitat Categories 
d’interessats 

Categories de 
dades 

Destinataris Transferències 
internacionals 

Terminis de 
conservació 

 



 
 

Gestió de cessions de 
drets d’autor i/o 
llicències 

Gestió i control 
dels drets 
patrimonials 
cedits per 
autors d'obres 
(per exemple, 
d'usuaris) o bé 
llicències d'ús 
d'obres 
protegides pel 
dret de la 
propietat 
intel·lectual, 
així com la 
gestió del seu 
reconeixement 
com autor 
(nom real o 
pseudònim) 

Autors i 
pacients 

Dades 
identificatives i 
bancàries. 

Autoritats i organismes  
públics competents. 

No es 
preveuen 

Temps legal de 
conservació 
d’acord a la 
legislació mercantil i 
tributària 

Gestió dels drets 
d’imatge  

Gestió i control 
dels drets sobre 
la imatge i/o 
veu, captada 
per qualsevol 
mitjà 
audiovisual, per 
a usos 
divulgatius del 
Grup CHM Salut 
Mental vers les  
d'activitats 
pròpies o on es 
participa 

Usuaris, 
pacients, 
treballadors, 
pares i tutors 

Dades 
identificatives 

Autoritats i organismes  
públics competents. 

No es 
preveuen 

Mentre no es 
retiri el 
consentiment 

 

 
 

Els tractaments de dades es troben protegits per aplicació del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula 

l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, d’acord al que disposa l’article 77 de la Llei 

Orgànica 3/2018. 


