
REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ DEL SÍNDROME D'ASPERGER GIRONA - TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (SAGI-TEA)

RESPONSABLE DEL 

TRACTAMENT
DPD TRACTAMENT BASE JURÍDICA FINALITAT

CATEGORIA 

INTERESSATS

CATEGORIA 

DADES
DESTINATARIS TID

TERMINIS 

SUPRESSIÓ

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

SOCIS

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals

Gestionar les dades 

de les persones que 

s'inscriuen com a 

sòcies de SAGI-

TEA 

Socis (numeraris i 

col·laboradors) de 

l'Associació

Identificatives (nom, 

cognoms, NIF, 

domicili, dades de 

contacte, dades 

bancàries)

No existeixen No existeixen

Les dades es tractaran 

mentre mantinguin la 

seva condició de soci i 

durant el termini que 

prevegui la normativa 

vigent en cada moment 

per fer front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

MEMBRES DE LA 

JUNTA

Obligació legal / 

Interès legítim

Gestionar les dades 

de les persones que 

formen part de la 

Junta de SAGI-TEA

Membres de la Junta 

de l'Associació
Identificatives

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

Les dades es tractaran 

mentre mantinguin la 

seva condició de 

membres de la junta i 

durant el termini que 

prevegui la normativa 

vigent en cada moment 

per fer front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

USUARIS SERVEIS

Execució de 

relació contractual 

/ Consentiment

Gestionar les dades 

de les persones que 

utilitzen els serveis 

que ofereix SAGI-

TEA

Usuaris

Identificatives (nom, 

cognoms, NIF, 

domicili, dades de 

contacte, dades 

bancàries) i de 

categoria especial 

(salut, vida sexual, 

afiliació sindical, 

opinió política, 

genètica, infraccions 

i condemnes penals)

Organimes públics 

competents en la 

matèria i institucions 

públiques sanitàries 

per coordinacions 

(ex: EAP, CDIAP, 

Ensenyament, 

CSMIJ, CSMA, 

SEMSDI)

No existeixen

Les dades es tractaran 

mentre duri la prestació 

del servei i durant el 

termini que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions



REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

ASSOCIACIÓ DEL SÍNDROME D'ASPERGER GIRONA - TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA (SAGI-TEA)

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

PERSONAL I 

RECURSOS 

HUMANS 

Execució de 

contracte 

Gestionar les dades 

dels treballadors, 

voluntaris, 

estudiants de SAGI-

TEA per mantenir la 

relació laboral 

Treballadors, 

voluntaris i estudiants 

en pràctiques

Identificatives (nom, 

cognoms, NIF, 

domicili, número de 

la SS, dades 

bancàries, dades de 

contacte), 

acadèmiques i 

professionals. Dades 

relatives a 

infraccions i 

condemnes penals 

(Registre 

Delinqüents Sexuals)

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

Les dades es tractaran 

mentre duri la relació 

laboral i durant el 

termini que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

PROVEÏDORS

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals / 

Obligació legal

Gestionar les dades 

de contacte de 

proveïdors i 

professionals que 

ofereixen productes 

i serveis a SAGI-

TEA

Persones de 

contacte i 

professionals

Identificatives (nom, 

cognoms, dades de 

contacte, NIF)

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

El que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

ACTIVITATS DE 

FORMACIÓ 

PROFESSIONAL

Execució de 

contracte o 

mesures 

precontractuals / 

Consentiment / 

Obligació legal

Gestionar les dades 

dels professionals 

que participen en 

les activitats 

formatives que 

organitza SAGI-

TEA

Professionals 

Identificatives (nom, 

cognoms, dades de 

contacte, domicili, 

NIF, dades 

bancàries) i 

professionals

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

Les dades es tractaran 

mentre duri l'activitat 

formativa i durant el 

termini que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

ESTUDIANTS DE 

L'INSTITUT OBERT 

DE CATALUNYA

Execució de 

contracte o 

mesures 

contractuals

Gestionar les dades 

dels estudiants de 

l'IOC (i usuaris de 

SAGI-TEA) que 

acudeixen a les 

seves instal·lacions 

per seguiment i 

control del procés 

educatiu

Usuaris de SAGI-

TEA que estudien a 

l'IOC

Identificatives, 

acadèmiques i de 

categoria especial

Institut Obert de 

Catalunya i 

organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

Les dades es tractaran 

fins a la finalització dels 

estudis i durant el 

termini que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions
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Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

COMPTABILITAT I 

ADMINISTRACIÓ
Obligació legal

Tractament de les 

dades personals 

necessàries per la 

gestió comptable de 

l'associació

Socis, proveïdors, 

treballadors i usuaris

Identificatives, 

econòmiques, 

financeres i 

tributàries

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen

El que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions

Associació del Síndrome 

d'Asperger Girona - Trastorn de 

l'Espectre Autista                              

NIF: G55033245                                     

C/ Empúries, 17-19, baixos                                   

17005 Girona

                                                  

cristina@ribascas

ademont.com

USUARIS PÀGINA 

WEB I XARXES 

SOCIALS

Interès legítim / 

Execució mesures 

precontractuals

Gestió de les dades 

de les persones que 

són usuàries de la 

pàgina web i xarxes 

socials de SAGI-

TEA

Contactes i usuaris Identificatives

Organismes públics 

competents en la 

matèria

No existeixen 

(Privacy 

Shield)

El que prevegui la 

normativa vigent en 

cada moment per fer 

front a l'exercici i 

defensa de 

reclamacions


