
 
 
 
 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT 
 

Responsable del tractament 

El responsable dels tractaments efectuats és el CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

FORESTAL DE CATALUNYA, amb seu a la Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2 

(direcció Port del Comte), 25280 Solsona Tel. (+34) 973 48 17 52. 

Adreça electrònica: secretaria@ctfc.cat. 

https://www.ctfc.cat/protecciodades.php 

 

Delegada de protecció de dades 

La persona delegada de protecció de dades és l’encarregada de vetllar perquè el CTFC 

compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant 

un correu electrònic a dpd@ctfc.cat .https://www.ctfc.cat/protecciodades.php 

 

Finalitats del tractament 

Gestió de la prevenció de riscos laborals, inclosa l’avaluació de riscos, informació, 

consulta, participació i formació dels treballadors, investigació d’accidents i actuació en 

casos d’emergència i de risc greu i imminent. 

 

Categories de persones interessades 

Personal del CTFC i personal aliè (proveïdors) que treballin físicament a les 

instal·lacions del CTFC. 

 

Dades personals 

Les dades necessàries per al tractament s’inclouen en les categories següents 

- Dades de caràcter identificatiu 

- Característiques personals 

- Circumstàncies socials 

- Detalls d’ocupació professional 

- Dades acadèmiques i professionals 

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances 

- Informació comercial. 

- Dades d’informació comercial. 

 

Terminis previstos de supressió de dades 

https://www.ctfc.cat/protecciodades.php
https://www.ctfc.cat/protecciodades.php


 
 
 
Les dades es conservaran al CTFC durant el termini exigit per la legislació vigent 

aplicable.  

Finalitzat aquest termini, les dades personals es bloquejaran i quedaran a la disposició 

exclusiva de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques 

competents, en particular les autoritats de protecció de dades, per a l’atenció de les 

possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció 

d’aquestes. Complert aquest termini se suprimiran les dades. En cas que la persona 

interessada sol·liciti la conservació de les seves dades personals, aquestes es 

mantindran fis el moment en què es sol·liciti la supressió. 

 

Base legal que habilita a fer el tractament 

Compliment d’una obligació legal: Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals. Tractament necessari per a finalitats de medicina preventiva o laboral, 

d’avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació 

d’assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els 

serveis d’assistència sanitària i social, sobre la base del dret de la Unió o dels estats 

membres. 

 

Destinataris 

Les vostres dades es poden comunicar a: 

- Empresa de prevenció de riscos laborals 

- Empresa de Vigilància de la Salut 
- Entitats bancàries 

- Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social 

- Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

- Qualsevol altre quan hi hagi una autorització per una llei per a la comunicació de 

dades, com personal mèdic i autoritats sanitàries d'acord amb la Llei 31/1995, 

de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 

 

Transferències internacionals de dades 

No se’n preveuen. 

 

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat  

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en el Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

 

 


