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Nom del fitxer  
Informació del fitxer 
facilitada per  

CASAL D'ESTIU MUNICIPAL  
Conchi Andrés (Cap de la unitat d'infància, adolescència i 
família)  

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament d'infància, 
adolescència i família.  

Fitxer  Denominació: Casal d'Estiu Municipal.  
Descripció del tractament: Obtenir les dades de l'infant perque 
el servei s'adapti a les característiques de cada infant.  
Descripció del sistema d'informació: Expedients en paper, 
lotus notes.  
Tipus de tractament: Manual i automàtic: servidors centrals.  

Nivell de Seguretat Alt 
Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la 

seguretat social o mutualitat, signatura o empremtes, nom i 
cognoms, imatge i veu, adreça postal o electrònica, número de 
registre personal.  
Altres dades protegides: Salut. Obtingudes amb el 
consentiment exprés de l'interessat? Si. Existeix una norma 
amb rang legal que permeti la recollida, tractament i cessió per 
interès general? No.  
Dades personals: Edat, dades de naixement. 
Dades socials: Llicències i permisos.  
Dades financeres: Ingressos, rendes.  

Finalitats Obtenir les dades de l'infant perque el servei de casals d'estiu 
s'adeqüi a les necessitats dels infants. Poder donar resposta a 
les diferents situacions que es puguin donar en una activitat de 
lleure.  
Finalitats relatives a treball i benestar social: Prestació 
assistència social, minusvalies, protecció de menors.  
Finalitats relatives a educació i cultura: Educació infantil, 
primària, estudis artístics, idiomes, esports, ensenyament 
secundari, educació especial, foment d'activitats culturals.  
Finalitats relatives a l'estadística: Estadística pública, padró 
d'habitants.  
Altres finalitats: Publicacions, estadístiques internes, serveis de 
certificació.  

Col·lectiu Dels infants de 3 a 16 anys i dels seus representants legals del 
municipi de Sant Boi de Llobregat que vulguin inscriure's al 
casal d'estiu.  

Procedència Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'administracions públiques.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis, transmissió 
electrònica.  
Suport utilitzat per obtenir les dades: Suport paper, suport 
magnètic o digital, via telemàtica.  

Cessions  No.  
Transferències  No.  
Encarregat del 
tractament 

- És una persona física o entitat privada? Si.  
- Codi de l'activitat: -920-. Activitats recreatives, culturals i 
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esportives.  
- Nom: Fundació Catalana de l'Esplai.  
- NIF: G61096368. 
- Adreça: Carrer Riu Anoia nº 42-54. El Prat de Llobregat, 
Baix Llobregat. CP: 08820. Tel: 93.474.74.74. Fax: 
93.474.74.75. Email: fundacio@fundesplai.org.  
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Identificació del fitxer Denominació: CASAL D'ESTIU MUNICIPAL. 

Finalitat i usos previstos: Obtenir les dades de l'infant perquè 
el servei s'adapti a les característiques de cada infant.  

Origen de les dades Col·lectius dels quals s'obtenen les dades: Dels infants de 3 a 
16 anys i dels seus representants legals del municipi de Sant 
Boi de Llobregat que vulguin inscriure's al casal d'estiu.  
Procediment de recollida de les dades: Formularis, 
transmissió electrònica.  
Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu 
representant legal, d'administracions públiques.  

Estructura Dades identificatives: DNI o NIF, telèfon, número de la 
seguretat social o mutualitat, signatura o empremtes, nom i 
cognoms, imatge i veu, adreça postal o electrònica, número 
de registre personal.  
Altres dades protegides: Salut.  
Dades personals: Edat, data de naixement.  
Dades socials: Llicències i permisos.  
Dades financeres: Ingressos, rendes.  
Sistema de tractament: Manual i automàtic (parcialment 
automatitzat).  

Cessions No.  
Transferències 
internacionals 

No. 

Responsable Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Departament 
d'infància, adolescència i família. 

Servei on exercir els 
drets A.R.C.O. 

OMAP: Oficina Municipal d'Atenció al Públic de 
l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.  

Nivell de Seguretat  Alt. 
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