
REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

IL·LUSTRE COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS

RESPONSABLE 

DEL 

TRACTAMENT DPD TRACTAMENT

BASE 

JURÍDICA FINALITAT

CATEGORIA 

INTERESSATS

CATEGORIA 

DADES DESTINATARIS TID

TERMINIS 

SUPRESSIÓ

Il·lustre Col·legi 

d'Advocats de 

Granollers                               

NIF: Q0863004H                                  

C/ Llevant, 2                                   

08402 Granollers 

(Barcelona)

                                                   

dpd@icavor.com

PARTICULARS Consentiment

Gestió de les dades 

de persones 

interessades en les 

activitats del 

Col·legi

Contactes i 

usuaris

Identificatives 

(identificació 

digital, codis, 

direcció 

electrònica, 

informació de 

contacte) No existeixen No existeixen 4 setmanes

REGISTRE 

SOCIETATS 

PROFESSIONALS Obligació legal

Gestió de les dades 

dels socis, 

treballadors i 

col·laboradors de 

les societats 

limitades 

professionals 

coordinades pel 

Col·legi

Advocats socis 

SLP Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

LLISTES 

COL·LEGIALS DE 

SERVEIS I 

ACTIVITATS DEL 

COL·LEGI Consentiment

Gestió de les dades 

de persones 

interessades en ser 

incloses en les 

llistes de serveis i 

activitats 

coordinades pel 

Col·legi

Membres, 

contactes i 

usuaris Identificatives No existeixen No existeixen 4 setmanes

CENTRE MEDIACIÓ

Obligació legal / 

Consentiment

Gestió de les dades 

de persones que 

reben assistència al 

centre de mediació, 

així com les dades 

dels professionals 

que presten el 

servei

Usuaris i 

advocats Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions
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BORSA DE TREBALL

Execució de 

mesures 

precontractuals / 

Consentiment

Gestió de les dades 

dels interessats en 

les ofertes i 

oportunitats 

laborals de la borsa 

de treball, així com 

dels ofertants de 

feina que siguin 

persones físiques o 

de contacte de 

l'entitat que les 

convoqui

Candidats / 

Ofertants

Identificatives, 

acadèmiques i 

professionals No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

JUNTA DE GOVERN

Obligació legal / 

Interès legítim

Gestió de les dades 

dels membres de la 

Junta de Govern, 

les seves activitats 

i la gestió del gup

Membres de la 

Junta de Govern Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

PERSONAL INTERN

Execució de 

contracte

Gestió de les dades 

de treballadors del 

Col·legi per 

mantenir la relació 

laboral Treballadors

Identificatives, 

acadèmiques i 

professionals

Organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

Mentres duri la 

relació laboral i 

durant el termini 

que prevegui la 

normativa per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

PROVEÏDORS I 

PROFESSIONALS

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals

Gestió de les dades 

de contacte de 

proveïdors i 

professionals que 

ofereixen productes 

i serveis al Col·legi

Contactes 

comercials

Identificatives i 

professionals No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

VIDEOVIGILÀNCIA Interès públic

Garantir la 

seguretat de les 

instal·lacions i de 

les persones que 

accedeixen o 

romanen al Col·legi

Usuaris del 

Col·legi, 

membres i 

treballadors

Identificatives 

(imatge i veu)

FFCCSE i Jutjats i 

Tribunals quan ho 

requereixin No existeixen 30 dies
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VIDEOCONFERÈNCIA Consentiment

Gestió dades de 

persones que es 

graven en el 

transcurs d'un acte 

formatiu o 

esdeveniment 

realitzat a les 

instal·lacions del 

Col·legi. Les 

gravacions es 

poden retransmetre 

per Internet

Usuaris, 

professionals, 

membres i 

treballadors

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen 30 dies

GESTIÓ COL·LEGIAL

Consentiment / 

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals / 

Obligació legal 

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió dels serveis 

que presta el 

Col·legi

Usuaris, 

persones de 

contacte, 

col·legiats, 

membres, 

treballadors i 

proveïdors

Identificatives, 

acadèmiques i 

professionals

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

TORN D'OFICI I 

PENITENCIARI Obligació legal

Gestió de les dades 

personals 

necessàries per la 

gestió de servei 

públic del torn 

d'ofici i assistència 

al detingut, inclòs el 

torn penitenciari

Justiciables, 

advocats 

designats

Identificatives i 

de categoria 

especial (salut, 

infraccions i 

condemnes 

penals, etc.)

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

FORMACIÓ

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals

Gestió de les dades 

personals 

necessàries per la 

gestió de les 

activitats formatives 

que presta el 

Col·legi

Alumnes i 

professors

Identificatives 

(incloses dades 

econòmiques, 

tributàries i 

financeres)

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

GESTIÓ COMPTABLE Obligació legal

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió de la 

comptabilitat del 

Col·legi

Advocats, 

treballadors, 

proveïdors i 

usuaris

Identificatives, 

econòmiques, 

financeres i 

tributàries

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

BIBLIOTECA

Execució de 

contracte

Gestó de les dades 

de persones 

usuàries del servei 

de biblioteca Usuaris Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions
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SERVEI AL NÚVOL 

COL·LEGIAL

Execució de 

contracte

Gestió de les dades 

de persones 

usuàries dels 

serveis al núvol 

oferts pel Col·legi 

(Office365 de 

Microsoft a través 

de RedAbogacía Usuaris Identificatives

Microsoft, 

RedAbogacía No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ DE 

DEONTOLOGIA Obligació legal

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió de la 

comissió de 

deontologia del 

Col·legi

Membres i 

advocats Identificatives

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

CRAJ Interés legítim

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió de la 

Comissió de 

Relacions amb 

l'Administració de 

Justícia

Membres i 

personal de 

l'Administració 

de Justícia Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ 

D'HONORARIS Obligació legal

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestióde la 

comissió 

d'honoraris

Membres, 

advocats i 

usuaris

Identificatives i 

dades relatives a 

l'assumpte 

jurídic objecte 

dels honoraris 

meritats

Els organismes 

públics 

competents en la 

matèria No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ 

D'ADVOCATS JOVES

Consentiment / 

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals

Gestió de les dades 

de les persones 

que formen part de 

la comissió 

d'advocats joves i 

de les que 

participen de les 

seves activitats

Membres i 

usuaris Identificatives No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMUNICACIÓ, WEB I 

XARXES SOCIALS

Interès legítim / 

Execució 

mesures 

precontractuals / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals a 

través de l'ús dels 

canals de 

comunicació i 

xarxes socials del 

Col·legi

Contactes i 

usuaris Identificatives

Proveïdors de 

serveis de les 

plataformes de 

comunicació 

(xarxes socials i 

email marketing)

No existeixen 

(Privacy 

Shield)

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions
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COMISSIÓ 

D'ESDEVENIMENTS

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

dels actes, 

esdeveniments i 

festes del Col·legi

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ DE DRETS 

HUMANS

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió de 

drets humans del 

Col·legi

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ DRETS 

DELS ANIMALS

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió de 

drets dels animals 

del Col·legi

Membres, 

usuaris i càrrecs 

electes de 

l'Administració 

Local

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ DE 

MEDIACIÓ

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió de 

mediació del 

Col·legi

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ 

D'IGUALTAT I 

VIOLÈNCIA DE 

GENÈRE

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió 

d'igualtat i violència 

de genère del 

Col·legi

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions
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COMISSIÓ 

NORMATIVA

Interès legítim / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió 

normativa del 

Col·legi (elaboració 

de dictàmens i 

informes jurídics, 

reglaments i 

estatuts)

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) No existeixen No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

COMISSIÓ PER LA 

LLENGUA CATALANA

Interès públic / 

Consentiment

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió i organització 

de la comissió per 

la llengua catalana 

del Col·legi 

(campanyes de 

foment del català a 

l'Administració de 

Justícia)

Membres i 

usuaris

Identificatives 

(imatge i veu) CICAC No existeixen

El que prevegui 

la normativa per 

fer front a 

l'exercici i 

defensa de 

reclamacions


