
Tractament Finalitat del tractament
Categories 

d’interessats
Categories de dades 

personals
Destinataris Terminis de supressió Base legal

Alta, baixes i modificacions de 
documents 

Alta, baixes i modificacions de 
documents 

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives
·Característiques 
personals
·Dades professionals
·Dades econòmiques

·Empresa d'assegurança de 
responsabilitat civil

Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Quota reduïda/atur
Gestió de la reducció de la quota 
per motiu de pensió o atur

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives
·Característiques 
personals
·Dades professionals
·Dades econòmiques

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Atenció col·legial
Gestió de consultes dels 
col·legiats/ades

·Col·legiat/ada
·Amics del CEESC

·Dades identificatives
No estan previstos

Conservació de les dades durant 2 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Servei d’Orientació en la 
resolució de conflictes i de 
Mediació en les Organitzacions 
(SOMO)

Gestió del servei DE Mediació 
SOMO  Servei en conveni amb el 

·Col·legiat/ada
·Interlocutor d'una 
organització

·Dades identificatives
·Característiques 
personals
·Dades acadèmiques

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Servei d’Informació Mediadora 
(SIM)

Gestió del Servei d’Informació 
Mediadora (SIM)

·Col·legiat/ada
·Dades identificatives

·Centre de Mediació i Dret 
Privat de Catalunya.

Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Pèrits judicials
Gestió de les autoritzacions de 
sortides fora de la Llar d'Infants

·Col·legiat/ada
·Dades identificatives
·Dades econòmiques

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Defensa de la professió 

Gestió de procediments judicials 
per queixes de ciutadans i/o 
col·legiats i esmenes de 
projectes de llei 

·Ciutadania
·Col·legiats/ades
·Amics del CEESC

·Dades identificatives
·Encarregats del 
tractament 

Conservació indefinida
·Consentiment de l'interessat

Les mesures tècniques aplicades als tractaments són les incloses en la Documentació de Seguretat de la Informació i les Dades Personals del CEESC

No existeixen transferències internacionals de dades

Delegat de Protecció de Dades
Delegat de Protecció de Dades: Objetivo Tarsys, S.L
Adreça Postal:  Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta de 
Barcelona (08015 Barcelona), Espanya
Telèfon:934521008
Correu electrònic: dpd@ceesc.cat 

Registre d’Activitats de Tractaments del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
La informació comú a tots els tractaments deL CEESC

Responsable del tractament 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
CIF: Q-5850040-F
Adreça Postal: Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta de Barcelona (08015 
Barcelona), Espanya. 
Telèfon: 934521008
Correu electrònic: ceesc@ceesc.cat



Tractament Finalitat del tractament
Categories 

d’interessats
Categories de dades 

personals
Destinataris Terminis de supressió Base legal

Projectes de recerca
Projectes de recerca del CEESC o 
per encàrrec

·Treballadors del CEESC
·Participants en el 
treball de recerca
·Interlocutors de les 
entitats que 
encarreguen 
l'elaboració del projecte 
de recerca

·Dades identificatives No estan previstos
Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat
·Execució d'un contracte

Lloguer i cessió d'espais
Gestió del lloguer i cessió 
d'espais de les instal·lacions del 
CEESC

·Col·legiat/ada
·Dades identificatives

No estan previstos
Termini de conservació de 2 anys des del 
tancament de l'expedient ·Consentiment de l'interessat

Niu (Noves Idees Úniques) Gestió del Servei NIU
·Col·legiat/ada
·Amics del CEESC

·Dades identificatives
·Dades econòmiques No estan previstos

Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient. ·Consentiment de l'interessat

Borsa de treball Gestió del menjador escolar

·Representants 
d'entitats
·Col·legiats
·Amics del CEESC

·Dades identificatives
·Dades econòmiques No estan previstos

Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Orientació laboral personalitzat
Gestió del servei d'orientació 
laboral personalitzat

·Col·legiat/ada
·Orientador/a

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals
·Dades econòmiques

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Formació
Gestió de la formació presencial i 
online

·Pares/mares/tutors 
legals
·Infants

·Dades identificatives
·Dades econòmiques

·Encarregat del tractament 
(professor extern)

Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei

Alta i baixa dels treballadors del 
CEESC

Gestió de les altes i baixes dels 
treballadors del CEESC

·Treballadors/es de 
CEESC

·Dades identificatives
No estan previstos

Termini de 5 anys segons la Llei d' 
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social i 
recomanació de 6 anys de conservació 
segons el Codi de Comerç

·Consentiment de l'interessat

Participació

Gestió de la participació en els 
diferents grups de col·lectius de 
col·legiats especials (de l’escola, 
de la educació especial, 
mediació, comissió feministes, 
adolescents i infants, etc.). 

·Ciutadania

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals No estan previstos

Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Execució d'un contracte

Xerrades, debats i jornades amb 
universitats

Organització de xerrades, debats 
i jornades amb universitats

·Interlocutors de les 
universitats

·Dades identificatives

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Execució d'un contracte

Pràctiques d'alumnes
Gestió de les pràctiques 
d'alumnes universitaris al CEESC

·Alumnes de les 
universitats
·Interlocutors de les 
universitats

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals No estan previstos

Termini de 5 anys segons la Llei d' 
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social i 
recomanació de 6 anys de conservació 
segons el Codi de Comerç

·Execució d'un contracte

Reconeixement d'expedient 
curricular o Treball de Fi de 
Grau

Atorgament de premis per motiu 
de reconeixement d'un 
expedient curricular o Treball de 
Fi de Grau

·Alumnes de les 
universitats
·Interlocutors de les 
universitats

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals No estan previstos Conservació indefinida ·Consentiment de l'interessat

Projectes del CEESC
Gestió de xerrades, debats, 
jornades, programes al CEESC

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives

No estan previstos
Conservació de les dades durant 5 anys 
després del tancament de l'expedient.

·Consentiment de l'interessat
·Prestació del servei



Tractament Finalitat del tractament
Categories 

d’interessats
Categories de dades 

personals
Destinataris Terminis de supressió Base legal

Premis RetinES

Gestió de l'atorgament dels 
premis RetinES, projectes 
audiovisuals de temàtica 
socioeducativa o denunciïn o 
facin crítica d’una situació o 
problemàtica social

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals No estan previstos Conservació indefinida ·Consentiment de l'interessat

Premis de treballs en matèria 
d’educació social

Gestió de l'atorgament de 
premis en matèria d'educació 
social

·Col·legiat/ada
·Amics del CEESC
·Ciutadania

·Dades identificatives
·Dades acadèmiques
·Dades professionals No estan previstos Conservació indefinida ·Consentiment de l'interessat

Revista Quaderns d'educació 
social

Enviament de la revista de 
Quaderns d'educació social (en 
format paper)

·Col·legiat/ada
·Amics del CEESC
·Ciutadania

·Dades identificatives
·Encarregats de tractament 
(RD Post)

Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat

Revista Full informatiu 
Enviament de la revista Full 
informatiu (en format digital i/o 
paper)

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives

No estan previstos
Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat

Newsletter
Enviament de comunicació 
informativa per mitjans 
electrònics

·Col·legiat/ada

·Dades identificatives

No estan previstos
Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat

Premsa
Gestió de la base de dades de 
contactes de premsa

·Contactes de premsa

·Dades identificatives
·Dades professionals

No estan previstos
Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat

Xarxes socials
Publicació de contingut en les 
xarxes socials on hi poden 
aparèixer col·legiats/ades

·Col·legiat/ada
·Treballador/es del 
CEESC

·Dades identificatives
·Imatge

No estan previstos
Conservació de les dades fins al moment 
en que l'interessat revoqui el seu 
consentiment. 

·Consentiment de l'interessat

Comptabilitat Gestió de la comptabilitat
·Clients
·Autònoms

·Dades identificatives
·Dades econòmiques

·Ministeri d'Hisenda

Termini mínim de 5 anys segons els 
articles 66 a 70 de a Llei General 
Tributaria, i termini mínim de 6 anys 
segons el Codi de Comerç (Llibre diari, 
registre d'inventari i balanços, factures 
emeses i factures rebudes)

Obligació legal d’acord amb l’article 25 
del Codi de Comerç.

Domiciliacions bancaries
Gestió de les domiciliacions 
bancàries 

·Representants 
d'entitats
·Col·legiats
·Amics del CEESC
·Ciutadania

·Dades identificatives
·Dades econòmiques

No estan previstos
Termini de conservació fins que 
l'interessat revoqui el seu consentiment 
i/o quan hagi finalitzat la relació laboral 
i/o mercantil

·Consentiment de l'interessat

Gestió administrativa del 
personal

Gestió dels torns de treball, 
vacances, permisos, 
amonestacions, excedències i 
bestretes

Treballadors/es del 
CEESC

·Dades identificatives, 
·Característiques 
personals
·Circumstàncies socials                       
·Dades Acadèmiques i 
professionals                                           
·Dades econòmiques 
financeres 

· Tresoreria General de la 
Seguretat Social

Termini mínim d'un any segons l'Estatut 
dels Treballadors

· Contracte laboral                                                                                            
·Obligació legal d'acord amb: 
- Llei de l’Estatut dels treballadors.                                                                                                                     
- Llei General de Seguretat Social

Selecció del personal
Selecció del personal mitjançant 
processos de selecció 

·Participants en el 
procés selectiu

·Dades identificatives 
·Dades acadèmiques  
·Dades professionals

No estan previstos
Termini de 1 any des de la finalització del 
procés de selecció 

·Consentiment de l'interessat



Tractament Finalitat del tractament
Categories 

d’interessats
Categories de dades 

personals
Destinataris Terminis de supressió Base legal

Contractació de personal Contractació de Personal
·Treballadors/es del 
CEESC

Dades identificatives
·Dades econòmiques 
·Dades professionals

·Tresoreria General de la 
Seguretat Social
·Encarregat del tractament 

Definits per la normativa laboral, fiscal y 
mercantil (Llei de l’Estatut dels 
treballadors;   Llei General de Seguretat 
Social; Llei sobre infraccions i sancions en 
l'Ordre Social; Llei General Tributària; 
Codi de Comerç)

· Contracte laboral                                                                                            
·Obligació legal d'acord amb: 
- Llei de l’Estatut dels treballadors.                                                                                                                     
- Llei General de Seguretat Social

Nòmines Gestió de les nòmines
·Treballadors/es del 
CEESC

·Dades identificatives
·Dades econòmiques

· Tresoreria General de la 
Seguretat Social.
· Agència Tributària.
·Entitats financeres.
·Encarregat del tractament 

Definits per la normativa laboral, fiscal y 
mercantil (Llei de l’Estatut dels 
treballadors;   Llei General de Seguretat 
Social; Llei sobre infraccions i sancions en 
l'Ordre Social; Llei General Tributària; 
Codi de Comerç)

· Contracte laboral                                                                                            
·Obligació legal d'acord amb: 
- Llei de l’Estatut dels treballadors.                                                                                                                     
- Llei General de Seguretat Social

Control de presència Gestió del control de presencia
Treballadors/es del 
CEESC

·Dades identificatives

·Inspecció de Treball i 
Seguretat Social 
·Representant legal dels 
treballadors

Termini de conservació  mínim de 4 anys 
segons l'article 34.9 de la  Llei de l'Estatut 
del Treballador

·Obligació legal d'acord amb l'article 
34.9 de la Llei de l'Estatut dels 
Treballadors.

Prevenció de Riscos Laboral
Gestió de prevenció de riscos 
laborals 

Treballadors/es del 
CEESC

·Dades identificatives
·Apte/No Apte

·Encarregats del 
tractament 

Termini de 5 anys segons la Llei d' 
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social i 
recomanació de 6 anys de conservació 
segons el Codi de Comerç

· Obligació legal derivada de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals

Vigilància de la Salut Vigilància de la Salut
Treballadors/es del 
CEESC

·Dades identificatives
·Apte/no apte

·A entitats gestores Plans 
de Pensions i les exigides 
per la legislació vigent: 
AEAT, Seguretat Social
·Responsable del 
tractament de vigilància de 
la salut

Termini de 5 anys segons la Llei d' 
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social i 
recomanació de 6 anys de conservació 
segons el Codi de Comerç

· Obligació legal derivada de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de 
Prevenció de Riscos Laborals

Calendari anual
Calendaris anuals on pot 
aparèixer la imatge dels 
treballador/es del CEESC

Treballadors/es del 
CEESC

·Imatge No estan previstos
Termini de conservació fins que 
l'interessat revoqui el seu consentiment

·Consentiment de l'interessat


