
Pàg. 98Núm. 25 – 6 de febrer de 2017

Administració Local Consorcis

Núm. 865
cOnsOrci de Les Vies Verdes de GirOnA

Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una disposició general de creació de 
fitxers de dades de caràcter personal

L’Assemblea General del Consorci de les Vies Verdes de Girona 
que va tenir lloc el dia 11 d’octubre de 2016 va acordar aprovar 
inicialment la Disposició general de creació d’un fitxer de dades 
de caràcter personal. El Butlletí Oficial de la Província de Giro-
na núm. 209, de 2 de novembre de 2016, publicà l’edicte pel qual 
se sotmetia a informació pública aquest acord, sense que s’hagi 
presentat cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa 
la Disposició general de creació d’un fitxer de dades de caràcter 
personal ha quedat aprovada de forma definitiva i redactada en 
els termes següents:

Primer. S’aprova la creació d’un fitxer de dades de caràcter personal 
de titularitat del Consorci, la denominació i altres referències bàsi-
ques dels quals s’especifiquen a l’annex.

Segon. El responsable del fitxer serà el Consorci de les Vies Ver-
des de Girona, el qual adoptarà les mesures tècniques, de gestió 
i organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, 
la seguretat i la integritat de les dades, així com l’exercici efectiu 
dels seus drets per part de les persones afectades. Les mesures de 
seguretat s’aplicaran en funció del nivell de seguretat de cada fit-
xer i resultaran principalment de l’adopció a nivell intern de les 
mesures previstes en el títol VIII del Reial Decret 1.720/2007, de 
21 de desembre, que aprovà el Reglament de desenvolupament 
de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. El detall d’aques-
tes mesures i la seva aplicació concreta figuren en el document 
de seguretat del Consorci. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació, els afectats podran adreçar-se al 
Consorci de les Vies Verdes de Girona. En els casos de fitxers que 
siguin objecte de tractament per part d’un tercer a qui el Consorci 
hagi adjudicat el servei, aquests drets es podran exercir igualment 
davant l’empresa o entitat adjudicatària si així ho autoritza expres-
sament el Consorci.

Girona, 30 de gener de 2017 

Albert Gòmez Casas
President
P.D. 15/07/2015
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Annex. FITXER DE NOVA CREACIÓ

Fitxer Amics de les Vies Verdes

1.- Nom del fitxer: Amics de les Vies Verdes
2.-  Finalitat i usos: Registre de persones que sol·liciten el carnet 

“Amics de les Vies Verdes de Girona”. Impressió i enviament 
del carnet. Enviament d’informació. Gestió i oferiment d’avan-
tatges i descomptes

3.-  Persones o col·lectius afectats: Persones que sol·liciten el carnet 
“Amics de les Vies Verdes de Girona”

4.-  Procedència de les dades: Del propi interessat o del seu repre-
sentant legal

5.-  Procediment de recollida de dades: Formularis
6.-  Estructura del fitxer i dades incloses: Nom i cognoms, DNI o 

document substitutori, adreça postal i electrònica, telèfon, sig-
natura, data de naixement

7.-  Sistema de tractament: Manual i automatitzat
8.-  Cessions: No es preveuen
9.-  Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Responsable del fitxer: Consorci de les Vies Verdes de Girona
11.- Unitat responsable: Gerència
12.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, 

rectificació, oposició i cancel·lació: Consorci de les Vies Verdes 
de Girona

13.- Nivell de seguretat: Bàsic
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