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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: SSIBE, AIE 

Adreça postal: Carrer Hospital, 17-19, 2ª planta – 17230, Palamós 

Telèfon: 972609239 

Adreça electrònica:  dpd@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

Carrer Hospital, 17-19, 2ª planta – 17230, Palamós 

dpd@ssibe.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

Es realitzarà el tractament de les seves dades pel manteniment, desenvolupament, aplicació i control de la relació 

jurídic-laboral amb el Responsable del Tractament, incloent-hi les nòmines i, en cas necessari, el tractament de les 

dades d ’afiliació a sindicats amb finalitats de deducció de les quotes sindicals i dades de discapacitat, per calcular les 

retencions i els pagaments a compte de l’impost de la renda de les persones físiques, així com amb finalitat de gestió de 

personal, comptabilitat i els controls i seguiment d’aquests sobre la seva seguretat i salut laboral establerts legalment en 

els termes que el Responsable del Tractament esdevingui subjecte obligat. També es destinaran, segons cada cas, per 

a la gestió de les formacions voluntàries o vinculades a les seves tasques. 

 

Quant de temps conservarem les vostres dades ? 
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Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la que es 
varen recavar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de dita finalitat i del tractament de les 
dades. Serà d'aplicació allò disposat a la normativa d'arxius i administració. 
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l’empara d'allò disposat a la Llei 58/2003, de 
17 de desembre, General Tributària 
 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució del vostre contracte laboral amb l’entitat, així com 

l’obligació legal segons el Reial Decret Legislatiu 272015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors. 

En el cas de les dades de categories especials, aquest tractament és necessari per complir obligacions i per exercir els 

drets específics del responsable del tractament o de l’interessat, en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció 

social. 

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

Es preveu la cessió de les dades incloses en aquest tractament a l'Administració Tributària d'acord amb la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, a l'Administració de la Seguretat Social i a les mútues d’accidents de treball i 
malalties professionals, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei General de la Seguretat Social. 
 
Es preveu la cessió de part de les dades incloses en aquests fitxer a entitats financeres a l'efecte de dur a terme el 
pagament de les nòmines dels treballadors/res, en base a la previsió legal prevista en l'article 11 de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 



 

Així mateix, també es preveu la cessió a les administracions sanitàries, i en especial a la Direcció General de 

Planificació i Recerca en Salut, de les dades d’aquest fitxer necessàries per facilitar la planificació de les necessitats de 

professionals sanitaris, en els termes que estableixen la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les 

professions sanitàries, i la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, i per a la 

inscripció al Registre de professionals sanitaris, d’acord amb el Decret 256/2013, de 26 de novembre. 

Organitzacions sindicals, segons el Reial Decret Legislatiu 272015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la 

Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

Als estaments oficials que, per motius legals, puguin exigir la comunicació d’aquest tipus de dades (Ministeri de Treball i 

Seguretat Social, Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, etc.) i d’altres entitats involucrades en la 

matèria.  

 

Quines categories de dades tractem ? 

 Dades de caràcter identificatiu. 

 Categories especials de dades. 

 Característiques personals. 

 Detalls d’ocupació professional. 

 Acadèmiques i professionals. 

 Econòmics, financers i d’assegurances. 

 Infraccions administratives. 

 

Com hem obtingut les vostres dades ? 



 

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat o del seu representant legal, de registres públics, 

d’administracions públiques, col·legis professionals i d’organitzacions sindicals mitjançant enquestes o entrevistes , 

formularis i/o mecanismes de transmissió electrònica. 

 


