REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS DEL
COMB EN L’ÀMBIT DE LES SEVES FUNCIONS PÚBLIQUES
(Art. 31 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals)

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

COL·LEGIATS

Categoria d’interessats

Metges col·legiats

Tipologia de dades:

Dades identificatives
Dades de titulacions acadèmiques i
professionals
Situació d’exercici
Dades bancàries
Sancions col·legials i penals
Altres dades tipificades exigides legalment

Legitimació del tractament

Estatuts CoMB i Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals.

Finalitat del tractament:

Registre de col·legiats, control i registre de
titulacions acadèmiques i professionals,
acreditació de la situació d'exercici
professional, identificació de les dades de
contacte del professional col·legiat, donar
accés públic a les anteriors dades. Gestió de les
obligacions econòmiques dels col·legiats.

Categories de destinataris:

Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
(CCMC), als Registres de Professionals Sanitaris
autonòmics i estatals i podran ser, també,
cedides a d’altres corporacions o organismes
públics, quan així s’estableixi legalment.

Transferència internacional:

No prevista

Mesures tècniques i organitzatives:

Previstes en el Document de Privacitat

Termini de conservació:

Després de la baixa de col·legiació durant tot el
termini que preveu la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, sobre patrimoni cultural català

1

ACTIVITAT DE TRACTAMENT

QUEIXES,
DENÚNCIES,
INFRACCIONS,
SANCIONS I ALTRES MESURES DE CONTROL
PROFESSIONAL

Categoria d’interessats

Col·legiats
i
Societats
Professionals,
denunciants i tercers interessats

Tipologia de dades:

Dades identificatives
Dades

de

titulacions

acadèmiques

i

professionals
Situació d’exercici
Dades bancàries
Sancions col·legials i penals
Altres dades tipificades exigides legalment
Legitimació del tractament

Finalitat del tractament:

Estatuts i Llei 7/2006, de 31 de maig, de
l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals
Registre de reclamacions, queixes i/o
denúncies presentades davant actuacions dels
col·legiats i de les societats professionals
inscrites, tramitació i resolució de queixes i
denúncies, control deontològic i disciplinari de
l'exercici professional, gestió, tramitació
d'expedients...etc.

Categories de destinataris:

Consell de Col·legis estatals i autonòmics i
Col·legis
oficials
de
metges,
òrgans
jurisdiccionals, administració general de l'estat,
de les comunitats autònomes o locals i altres
organismes públics o entitats privades, segons
el cas.

Transferència internacional:

No prevista

Mesures tècniques i organitzatives:

Previstes en el Document de Privacitat

Termini de conservació:

Des de la resolució ferma, durant un termini
mínim de 15 anys, tret que existeixi una
regulació sectorial que fixi un termini diferent.
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ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SOCIETATS PROFESSIONALS INSCRITES AL
COMB

Categoria d’interessats

Societats Professionals
Socis i Administradors de les Societats
Professionals

Tipologia de dades:

Dades de socis i administradors
Dades identificatives dels socis i administradors
Sancions Penals i col·legials

Legitimació del tractament

Llei 2/2007 de 15 de març de Societats
Professionals, Estatuts CoMB i Llei 7/2006, de 31
de maig, de l’exercici de professions titulades i
dels col·legis professionals

Finalitat del tractament:

Registre de societats professionals i gestió de les
obligacions econòmiques derivades de la
col·legiació. Exercici de les facultats
deontològiques i disciplinàries sobre les
societats inscrites, certificacions, anotació dels
socis que composen les societats professionals,
dels administradors i apoderats i dels canvis que
es produeixin. Anotació de les modificacions del
contracte social

Categories de destinataris:

Registres Públics creats de conformitat amb la
Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats
Professionals i Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya

Transferència internacional:

No prevista

Mesures tècniques i organitzatives:

Previstes en el Document de Privacitat

Termini de conservació:

Després de la baixa de col·legiació, durant tot el
termini que preveu la Llei 9/1993, de 30 de
setembre, sobre patrimoni cultural català
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ACTIVITAT DE TRACTAMENT

SERVEI D’IDENTITAT DIGITAL AL MOBIL DES DE
L’APP METGES BARCELONA

Categoria d’interessats

Metges Col·legiats

Tipologia de dades:

Dades identificatives
Telèfon mòbil

Legitimació del tractament

Consentiment

Finalitat del tractament:

Identificació digital dels col·legiats, acreditació
digital de la identitat dels col·legiats,
identificació certificada dels col·legiats, accés a
la informació del col·legi, sol·licitud de cita
prèvia, realització de tràmits i consultes

Categories de destinataris:

No hi ha

Transferència internacional:

No prevista

Mesures tècniques i organitzatives:

Previstes en el Document de Privacitat

Termini de conservació:

Termini de prescripció per a l’exercici d’accions
personals.
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