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1. GESTIÓ COL·LEGIAL

Base Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractamernt
El art. 544.2 de la LOPJ (1694/1985)
Ley 34/2006, de 30 de octubre (LA LEY 10470/2006), sobre el acceso
a las profesiones de Abogado y procurador de los tribunales
Normativa de l'Advocacia catalana
Estatus ICAVIC

Finalitat del
tractament

Gestionar els serveis col·legials (alta, baixa, modificacions
col·legials)

Colectiu

Llicenciats en dret/ Graduats en dret que compleixen els requisits
per estar donats alta com a advocats.

Categorias de
dades

Categoria
destinataris
Transfarència
internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Col·legiats exercents - Col·legiats no exercents
Fotografia de carnet
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
telèfon, correu electrònic
certificat antecedents penals
Còpia títulació (llicenciat en dret / graduat / màster)
Alta hisenda, còpia sol. licitud mutua o RETA
Dades bancàries

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei (CICAC - CGAE)
Corredoria d'assegurances
entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No hi ha previsió de transferències internacionals
Les dades es conservaran de forma permanent per l’acompliment
de la finalitat legal i interès històric.
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

2. JUNTA DE GOVERN

Base Jurídica

Finalitat del tractament

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una
obligació legal aplicable al responsable del tractamernt
Estatuto de la Abogacia Española
Normativa de l'Advocacia Catalana
Estatus ICAVIC
Gestió de les dades dels membres de la Junta de Govern,
eleccions, activitats, gestió del grup

Colectiu

Col·legiats membres de la Junta de Govern
Aspirants a la Junta de Govern
Dades de col·legiats membres de la Junta de Govern

Categorias de dades

Informació de les juntes de govern, actes, assambleas,
assistència a congressos, actes de representació,

Categoria destinataris

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per
la gestió de la Junta de Govern (CICAC - CGAE)
Agències de viatges, hotels, companyies de transport
Altres col·legis d'advocats de Catalunya/Espanya
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del
cobrament dels conceptes que corresponguin en cada
moment

Transfarència
internacional

No hi ha previsió de transferències internacionals

Terminis supressió

Les seves dades es conservaran de forma permanent per
l’acompliment de la finalitat legal i interès històric.

Mesures de seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden
contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi
fan, el control de la transmissió de les dades i del seu
transport i el control de la disponibilitat i integritat de les
dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació,
avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implantades.

Entitat responsable

Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

3. RECURSOS HUMANS

Base Jurídica
Finalitat del
tractament
Colectiu

Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Estatut dels treballadors
Gestió del personal laboral del col·legi
Aspirants a lloc de treball
Personal laboral col·legi d'advocats

Aspirants a lloc de treball
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció,
firma, núm afiliació a la seguretat social, dades familars
Categorias de dades
Dades bancàries
fotografia de carnet

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per
la prestació del servei
Categoria
destinataris

Transfarència
internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat responsable

Agències de viatges, hotels, companyies de transport
Altres col·legis d'advocats de Catalunya/Espanya
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del
cobrament dels conceptes que corresponguin en cada
moment
no hi ha previsió de transferències internacionals
Nòmines del personal: conservació 4 anys
Contractes de treball: fins a 1 any de l'extinció
TC1-TC2(Cotitzacions TGSS) conservació fins la jubilació del
treballador
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir
les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i
del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les
dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les
mesures implantades.
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

4. PROVEÏDORS I PROFESSIONALS

Base Jurídica
Fianlitat del
tractament
Colectiu
Categorias de
dades
Categoria
destinataris
Transfarència
internacional

Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Tractament que recull dades de contactes de proveïdors i
professionals que ofereixen productes i serveis al Col·legi
Proveïdors
Porfessionals contractats per serveis
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
correu electrònic
Dades bancàries

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment

No hi ha previsió de transferències internacionals
El temps necessari per atendre responsabiulitats contractuals o
Terminis supressió tributaries, com a màxim 5 anys després de la prescripció de
qualsevol d'aquestes
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
Mesures de
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
seguretat
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats
a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de
les mesures implantades.
Entitat
responsable
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

5. PARTICULARS

Base Jurídica

Article 6,1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament
de les seves dades personals per a una o diverses finalitats
específiques
Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva

Finalitat del
tractament

Dades personals de persones interessades en activitats del Col·legi
o dels seus serveis

Colectiu

Qualsevol persona interssada en alguna activitat del Col·legi,
informació dels seus serveis, etc..

Categorias de
dades

Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
telèfon, correu electrònic

Categoria
destinataris
Transfarència
internacional

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei (CICAC - CGAE)
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No hi ha previsió de transferències internacionals

Les dades personals es conservaran durant el temps
necessari per a la gestió del servei sol·licitat o per atendre
Terminis supressió les responsabilitats contractuals o tributaries derivades, o
com a màxim per un període de 5 anys després de l’última
acció realitzada.

Mesures de
seguretat

Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.

Entitat
responsable

Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

6. VIDEOVIGILÀNCIA

Base Jurídica

6.1 f) Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679: El
tractament és necessari per satisfer interessos legitims perseguits
pel responsable del tractament
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge

Finalitat del
tractament

Controlar la seguretat de béns i persones dins del recinte

Col·lectiu
Categorias de
dades
Categoria
destinataris

Transfarència
Internacional
Terminis supressió
Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions del Col·legi
Imatges
central receptora només visualitza les imatges en temps real en
cas de incidència (alarma)
El titular del centre de treball: IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE
VIC Les imatges captades es conservaran durant un període de 30
dies, i una vegada complert aquest termini, seran destruïdes.
En cas de detectar alguna irregularitat o incidència, aquestes
imatges seran custodiades degudament i posades a la disposició
de l'autoritat competent.
Concretament, en cas que es detecti la comissió d'una infracció
dins del recinte, s'extraurà aquesta imatge, es custodiarà
degudament i es posarà a la disposició de l'autoritat corresponent.
No hi ha previsió de transferències internacionals
Es conservaran durant un període de 30 dies
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

7. FORMACIÓ
Article 6,1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament de les
seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
Article 6,1 b (ar. 6,1,b RGPD): El tractament és necessari per executar un
Base Jurídica contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge
Finalitat del
tractament

Dades personals necessaries per la gestió de les activitats formatives

Col·lectiu

col·legiats, particulars interessats amb aquestes activitats, ponents;

Categorias
de dades

Nom i cognoms; DNI/NIF/CIF, firma, correu electrònic, dades bancàries,
Imatges personals que es poden publicar a les xarxes socials del
Col·legi

Categoria
destinataris

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per certificació
formació (CICAC - CGAE) cursos menors, vido
entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament dels
conceptes que corresponguin en cada moment
Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la prestació
del servei

Transfarenica
Internacional No hi ha previsió de transferències internacionals
El temps necessari per atendre responsabiulitats contractuals o
tributaries, com a màxim 5 anys després de la prescripció de qualsevol
Terminis
d'aquestes
supressió
Arxiu digital per acreditar la formació, expedició de certificats,
duplicats, reconeixaments i acreditacions, etc..
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es desenvolupen
tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir,
de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir les
Mesures de
dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades, el
seguretat
control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés
que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i
el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Entitat
responsable

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

8. LLISTES COL·LEGIALS

Base jurídica

Article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament
de les seves dades personals per a una o diverses finalitats
específiques
Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractamernt
Art. 6.1 e): El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Llei 22/2003 concursal . Modificat per 38/2011
L’article 50 de la Llei del Notariat, introduït per la disposició final
11.1 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol,

Finalitat del
tractament

La finalitat és la gestió del tractament de les dades de persones
interessades en ser incloses a llistes de serveis de caràcter voluntari
(notaris - comptadors partidors - administrador concursal - ATENEA)

Col·lectiu

Col·legiats
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
telèfon, correu electrònic

Categorias de
dades

Categoria
destinataris
Transfarència
internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

curriculum vitae (dades acadèmiques i experiència professonal
especifica per la llista interessada)

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació dels serveis requerits, ICAB, Jutjats, Col·legi de
Notaris
No hi ha previsió de transferències internacionals
Es conservaran en caràcter permanent mentre l'interessat no hagi
sol·licitat la seva supressió
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

9. REGISTRE DE SOCIETATS PROFESSIONALS

Base Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679: El
tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al
responsable del tractamernt
Llei 2/2007 de societats professionals

Finalitat del
tractament

Tractament i recull de dades dels socis, treballadors, i col·laboradors
de les societats professionals registrades al registre del col·legi

Col·lectiu

Societats professionals de l'àmbit de l'advocacia amb seu social al
partit judicial de Vic
Nom societat, CIF, domicili social, escriptures de constitució, correu
electrònic, pàgina web

Categoria de
dades

Nom i cognoms socis, DNI/NIF/Document identificatiu;
còpia de la pòlissa de RC i rebut

Categoria de
destinataris

Registre obert a la web ICAVIC

Transfarència
internacional

Terminis
supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

No hi ha previsió de transferències internacionals
Les dades es conservaran de forma permanent per l’acompliment de
la finalitat legal i interès històric.
Les dades conservaran fins que siguin necessàries per complir amb
obligacions legals i estatutàries com els terminis de prescripció per
possibles responsabilitats legals en base al tractament realitzat.
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades
s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden
contenir
les
dades
personals,
el
control
de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les
mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

10. BORSA DE TREBALL

Base Jurídica

Article 6. 1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament de
les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques

Finalitat del
tractament

La finalitat és la gestió de les dades d'aspirants en col·laborar en un
despatx professional o en una empresa en tasques relacionades amb
l'advocacia o d'altres tipus en despatxos professionals

Col·lectiu

Col·legiats, llicenciats en dret, graduats en dret, estudiants de dret,
empreses, societats,

Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
Categorias de
telèfon, correu electrònic
dades
dades acadèmiques, experiència professional, fotografia,
Col·legiats/societat/ empresa interessats en contractar un advocat
Categoria
destinataris

Transfarència
internacional
No hi ha previsió de transferències internacionals
Terminis de
supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a la
gestió del servei sol·licitat, o per atendre les responsabilitats
contractuals o tributaries derivades, o com a màxim per un període
de 5 anys després de l’última acció realitzada.
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades
s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats a
accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les
mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

11. ASSISTÈNCIA JURÍDICA GRATUÏTA - TO

Base Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679:
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable
al responsable del tractamernt
Art. 6.1 e): El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits
al responsable del tractament.
Llei 1/1996 d'Assitència Jurídica gratuïta

Finalitat del
tractament

Gestionar la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta o del
torn d'ofici als beneficiaris

Col·lectiu

Categorias de
dades
Categoria
destinataris
Transfarència
internacional
Terminis
supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Col·legiats alta TO, particulars interessats en sol·licitar Justícia
gratuïta, particulars assistència al detingut, procuradors, particulars
interessats sol·lciitar el servei orientació jurídica,
Interessats JG/AD/SOJ: Nom i cognoms, DNI/NIF/Document
identificatiu; direcció, firma, telèfon, correu electrònic; informació
socioeconòmica
Advocats alta TO: DADES COL·LEGIALS, documentació, justificació
feina per el cobrament serveis de justicia gratuïta
Procuradors: Adreça profesisonal, telèfon, correu electrònic, dades
de col·legiació

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament dels
conceptes que corresponguin en cada moment
No hi ha previsió de transfarència internacional
Com a servei públic delegat al Col·legi, conservació per un període
de 10 anys a comptar des de la última actuació realitzada
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades
s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats
a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de
les mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

12. GESTIÓ COMPTABLE

Base Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679:
El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable
al responsable del tractamernt

Finalitat del
tractament

Gestió de la comptabilitat del Col·legi

Col·lectiu

Proveïdors, col·legiats, professionals, empreses, particulars

Categorias de
dades

Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, firma,
telèfon, correu electrònic, dades bancàries

Categoria
destinataris
Transfarència
internacional

Terminis
supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
realitzacio de la finalitat
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament dels
conceptes que corresponguin en cada moment
No hi ha previsió de transfarència internacional
5 anys (factures i extractes de bancs en paper)
La resta de dades es conservaran de forma permanent per
l’acompliment de la finalitat legal i interès històric, com també,
Facutres d'immobilitzats, llibres de caixa, diaris i majors comptables
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades
s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats
a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de
les mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

13. BIBLIOTECA

Base Jurídica

Article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament de
les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques
Estatus ICAVIC

Finalitat del
tractament

Col·lectiu

Tractament que recull dades necessaris per a la gestió del servei de
biblioteca. Gestió d'usuaris, Enviar informació de novetats
bibliogràfiques, DSI, butlletins temàtics
Usuaris no col·legiats_ Llicenciats en dret (consulta a la sala)
Col·legiats alta , proveïdors de serveis per la biblioteca, proveïdors
de material bibliogràfic

Categorias de
dades

Dades proveïdors: cif/adreça/núm. Compte bancari
Dades Col·legiats - usuaris: correu electrònic, nom i cognoms, dni,
telèfon,

Categoria
destinataris

Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament dels
conceptes que corresponguin en cada moment

Transfarència
internacional
Terminis
supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

No hi ha previsió de transfarències internacionals
10 anys posteriors a l'última actuació
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada.
Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades
s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als
equipaments on es processen les dades, el control dels suports que
poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris autoritzats
a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la
transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de
les mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

14. SERVEI DE CORREU COL·LEGIAL (ICAVIC encarregat de tractament)

Base Jurídica

Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de Dades
(UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Prestació del servei dels comptes de correu electrònic sota el domini
@icavic.cat per el

personal laboral ICAVIC, Col·legiats ICAVIC, i

altres tercers (organismes o institucions publiques amb les que s'hagi
establert un conveniconveni. El col·legiat / usuari autoritza de forma
expressa a ICAVIC per tractar les dades de caràcter personal
facilitades pel col·legiat / usuari com a conseqüència d'aquest
Finalitat del
tractament

servei de comptes de correu, que seran objecte de tractament del
que serà el Responsable i amb la finalitat, la gestió de la present
relació i altres activitats relacionades amb el servei de comptes de
correu.
Les dades facilitades pels usuaris, per a la creació dels comptes de
correu professional tindran el caràcter de confidencials i només
podran ser utilitzats per ICAVIC i el CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACIA ESPAÑOLA per al desenvolupament i la gestió de la

Col·lectiu
Categoria de
dades
Categoria de
destinataris
Transfarenica
Internacional

present relació.
Personal laboral, col·legiats, junta de Govern o tercers designats per
organisme o institucions publiques amb els que s'hagi establert un
conveni
Nom i cognoms, DNI/NIF/Document identificatiu; direcció, telèfon,
correu electrònic, núm. Col·legiat,
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CGAE S.L.U.
MICROSOFT IBÉRICA S.R.L. Unipersonal
No està previst transfarències internacionals
5 anys des de la última activitat
A la finalització del servei, el col·legiat / usuari sol·licitarà al Col·legi la
destrucció o devolució de les dades personals o, si s'escau, el seu

Terminis
supressió

enviament a un altre encarregat designat per aquest.
No obstant això, el Col·legi pot conservar una còpia, amb les dades
degudament bloquejades, amb el propòsit de complir amb els plans
de continuïtat i els procediments de recuperació del servei, així com

qualsevol altra obligació de la qual puguin derivar responsabilitats
de la seva relació amb el responsable del tractament.
El Col·legi es compromet a posar a disposició del col·legiat / usuari
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les
seves obligacions.
Les mesures de seguretat establertes per part de Col·legi, són les que
es recullen en l'estàndard ISO 27001 (Sistema de gestió de la
seguretat de la informació) així com les que es recullen en l'Esquema
Mesures de
seguretat

Nacional de Seguretat (ENS), per:
• Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
• Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma
ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
• Cal verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la
seguretat del tractament.

Entitat
responsable

Usuaris – Col·legiats

15. SERVEIS DIGITALS, WEB I XARXES SOCIALS

Base Jurídica

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per
el tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge

Finalitat del
tractament

Activitat comunicatica ICAVIC, campanyes informatives,
informació web, notícies web, i comptes de twitter associats
ICAVIC

Col·lectiu

Categorias de
dades
Categoria
destinataris
Transfarenica
Internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat responsable

Participants en els events, persones interessades en la informació
ICAVIC, dades d'interessats en el formulari de contacte web
ICAVIC,
Nom i cognoms, adreça de correu electrònic (web ICAVIC)
Imatges personals events, només es publicaran els que hi hagi la
cessió dels drets d'imatge
No es comuniquen les dades
No està previst transfarències internacionals
1 any, a partir de la consulta
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir
les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i
del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les
dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de
verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les
mesures implantades.
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

16. COMISSIÓ DE DEONTOLOGIA

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques

Base Jurídica

Finalitat del
tractament
Col·lectiu

Categorias de
dades
Categoria de
destinataris
Transfarenica
Internacional

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractamernt
Art. 6.1 e): El tractament és necessari per complir una missió
realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
conferits al responsable del tractament.
Estatus ICAVIC
Estatuto General de la Abogacía Española
Normativa de l'advocacia Catalana
Tramitació expedients informatius, disciplinaris i sancions
Gestió de queixes deonotològiques contra advocats en
procediments del partit judicial de Vic
Advocats col·legiats i no col·legiats, particulars queixants, jutjats
Nom; DNI, adreça electrònica, procediments judicials motius de la
queixa, telefon, domicili
Advocat altre col·legi: Nom, adreça; núm col.; col·legi de
procedencia; adreça electrònica; telefon; procediment judicial
motiu de la queixa
Trasllat queixes a altres organismes (Col·legis d'Advocats - CICAC Jutjat contenciós)

No està previst transfarències internacionals
10 anys i es destrueixen els expedients
Terminis supressió conservació permanent dels expedients molt greus en els casos
següents: que afectin personatges
públics o que l'objecte de la sanció sigui rellevant, o que tingui
valor històric i en aquest cas s'anonimitzarà

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Il·lustre Co·legi d'Advocats de Vic

17. CRAJ

Article 6.1 a) (RGPD): del Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el tractament de les seves
dades personals per a una o diverses finalitats específiques
Base
Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679: El tractament
és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del
tractamernt
Art. 6.1 e): El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès
públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Finalitat del Recepció i trasllat de queixes de col·legiats ICAVIC a la comissió de
tractament relacions de l'administració de justícia CICAC - CGAE
Col·lectiu

Advocats col·legiats, jutjats

Categorias Dades de procediements, jutjat, documentació adjunta (enregistrament
de dades
vistes, documentació judical del procediment)

Comissió de relacions de l'adminsitració de justícia CICAC - CGAE
Categoria
destinataris
Tribunal superior de justícia de Catalunya
Transfarenc
ia
Internacion
al
No està previst transfarències internacionals
Terminis de
supressió
5 anys a partir de la consulta
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es desenvolupen
tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de
forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen
les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals,
Mesures de
el control de l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
seguretat
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control
de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la
disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un
procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les
mesures implantades.
Entitat
responsabl
e
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

18. COMISSIÓ D'HONORARIS

Base Jurídica

Finalitat del
tractament

Col·lectiu
Categorias de
dades

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractamernt
Acord de Junta General de 16/12/1999
Acord de Junta de 15/01/2004
Article 246 Ley 1/2000, de 7 de gener de la Llei Enjudiciament civil
Tractament de dades d'elaboració de dictamens d'honoraris
emesos per requeriment judicial

ICAVIC está considerat com a responsable de tractament amb excepció
d’informar a l’interesat conforme el previst art. 14.5 lletres c-d del
reglament
Advocats, jutjats,
Dades de procediements, jutjat, dades advocats col·legiats o
d'altres col·legis

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic
Categoria
destinataris
Advocats
Transfarencia
Internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

No està previst transfarències internacionals
Els dictamens d'honoraris emesos a requeriment judicial, un cop
remès al jutjat, conservació digital
La part de referència a facturació s'apliquen criteris a la
prescripció de les obligacions amb l'Administració Tributària: 4 anys
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Jutjat que insta el procediment d'honoraris

19. TRIBUNAL ARBITRAL DE VIC

Base Jurídica

Art. 6.1 c): Reglament General de Protecció de Dades (UE)
2016/679: El tractament és necessari per complir una obligació
legal aplicable al responsable del tractamernt
Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques

Article 6.1 b (RGPD): El tractament és necessari per executar un
contracte en què l'interessat és part o per aplicar mesures pre
contractuals a petició seva
Reglament del Tribunal Arbitral de Vic

Estatus ICAVIC
Finalitat del
tractament
Col·lectiu

Categorias de
dades

Categoria
destinataris
Transfarencia
Internacional

Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Entitat
responsable

Tractament de dades de procediments arbitrals del TAV

Parts; membres del TAV
dades parts actora/demandant: Nom i cognoms, DNI/NIE, correu
electrònic, domicili, documentació adjunta (sentències,
correspondència, etc..)
dades d'advocats: Dades col·legiats ICAVIC, dades advocats no
ICAVIC (Nom i cognoms, Nom col·legi, Núm. Col·legiat, adreça
professional)

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No està previst transfarències internacionals
10 anys i es destrueixen els expedients
conservació permanent dels expedients molt greus en els casos
següents: que afectin personatges
públics o que l'objecte de la sanció sigui rellevant, o que tingui
valor històric i en aquest cas s'anonimitzarà
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Il·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

20. CENTRE MEDIACIÓ ICAVIC

Base Jurídica

Finalitat del
tractament

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Protocol CEMICAVIC
Llei de mediació
Tractament de dades per gestionar el centre de mediació
Tractament de gestió del servei d'orientació a la mediació,
subvencionat per la Generalitat
Activitats formatives.
Particulars interessats en la mediació

Col·lectiu
Categorias de
dades

Categoria
destinataris
Transfarencia
Internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Col·legiats amb el màster de mediació que reuneixen els requisits
dades mediador: Nom i cognoms, DNI/NIE, correu electrònic,
domicili, titulació acreditativa
dades particulars: Nom i congnoms, adreça, correu electrònic,
DNI/NIE

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No està previst transfarències internacionals
termini de 5 anys des de la última actuació
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir
les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i
del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les
dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació,
avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implantades.

Entitat responsable I·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

21. GRUP D'ADVOCATS JOVES

Base Jurídica

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge
Estatus ICAVIC - Reglament GAJ

Finalitat de
tractament
Col·lectiu
Categorias de
dades
Categoria
destinataris
Transfarencia
Internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Gestió de les activitats de lleure i de representació del grup
Col·legiats ICAVIC
dades membres: Nom i cognoms, DNI/NIE, correu electrònic,
domicili, dades bancàries,

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No està previst transfarències internacionals
termini de 5 anys des de la última actuació
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir
les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del
tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i
del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les
dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació,
avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implantades.

Entitat responsable I·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

22. COMISSIÓ DE FESTES

Base Jurídica

Finalitat del
tractament

Col·lectiu

Categorias de
dades

Categoria
destinataris

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció civil del dret a
l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge
Tractament de dades d'activitats i actes lúdics que organitza el
col·legi
Convidats (membres d'altres col·legis, representants organismes de
la ciutat, de la judicatura, etc..)
Col·legiats ICAVIC
Personal ICAVIC
Dades inscripció a activitats (Nom i cognoms, DNI/NIE, correu
electrònic, domicili, dades bancàries)
Imatges, fotgrafies, que es poden publicar a les xarxes socials si
tenim la cessió dels drets d'imatge

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per la
prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment

Transfarencia
Internacional
No està previst transfarències internacionals
Terminis supressió termini de 5 anys des de la última actuació
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives
implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control
d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control
Mesures de
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de
seguretat
l’emmagatzemament de les dades, el control dels usuaris
autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control
de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha
establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de
l’eficàcia de les mesures implantades.
Entitat
responsable
I·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

23. COMISSIÓ DE DRETS HUMANS I DRETS FONAMENTALS

Base Jurídica

Article 6.1 a (RGPD): del Reglament General de Protecció de
Dades (UE) 2016/679: L'interessat ha donat el consentiment per el
tractament de les seves dades personals per a una o diverses
finalitats específiques
Estatus ICAVIC

Finalitat del
tractament

Tractament de gestió del grup i dels serveis que ofereix als seus
membres

Col·lectiu

Col·legiats ICAVIC

Categorias de
dades

Dades inscripció al grup (Nom i cognoms, DNI/NIE, correu
electrònic, domicili, dades bancàries)

Categoria
destinataris
Transfarencia
Internacional
Terminis supressió

Mesures de
seguretat

Institucions i organismes públics que resultin necessaris per
la prestació del servei
Entitats bancàries que es contractin per la gestió del cobrament
dels conceptes que corresponguin en cada moment
No està previst transfarències internacionals
termini de 5 anys des de la última actuació
Les activitats de tractament que duu a terme l’ICAVIC es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no
automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i
organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma
particular: el control d’accés físic als equipaments on es
processen les dades, el control dels suports que poden contenir
les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i
del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les
dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat
de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació,
avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures
implantades.

Entitat responsable I·lustre Col·legi d'Advocats de Vic

