
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT PER ASSOCIACIONS  

DESCRIPCIÓ 
ACTIVITAT 

BASE 
JURÍDICA  

FINALITAT DEL 
TRACTAMENT 

CATEGORIES 
D’INTERESSATS 

CATEGORIES DE DADES DESTINATARIS TID MESURES DE 
SEGURETAT 

CONSERVACIÓ 
DADES 

Agenda  
de contactes 

Interès 
legítim 

Mantenir les 
relacions  
institucionals, 
professionals i  
associatives amb 
tercers 

Contactes  
(persones 
físiques/persones 
físiques 
representants de 
persones 
jurídiques) 

Nom i cognoms / adreça 
postal /electrònica/ 
càrrec 

No es 
preveuen 
 

No es 
preveuen 
 

Le incloses en les 
polítiques de 
seguretat de 
l’Associació /Club 

Fins a la finalització 
del tractament i ja 
no es puguin 
reclamar 
responsabilitats. 
Quan la persona 
interessada s’oposi 
al tractament. 

Associats 
 

Relació 
contractual 
/ 
associativa 

Relacions amb els 
associats:  
participació, 
informació  
d’activitats / 
cobrament  
quotes/ drets i 
deures 

Associats Nom i cognoms / adreça 
postal 
/electrònica/compte 
bancari /DNI/Condició 
d’associat/Data de 
naixement 

Bancs No es 
preveuen 
 

Le incloses en les 
polítiques de 
seguretat de 
l’associació 

Fins que l’associat 
es doni de baixa de 
l’entitat i que no es 
puguin reclamar 
responsabilitats. 
 
 

Personal 
Voluntariat 
 

Relació 
contractual 
laboral 

Mantenir la  
relació 
laboral/remuneraci
ons 
/formació/control 
de presencia… 

Empleats 
Voluntaris 

Dades identificadores: 
DNI, adreça postal o 
electrònica, imatge, Nº 
Seguretat Social o 
Mutualitat, telèfon, nom 
i cognoms, signatura 
manual, signatura 
electrònica, targeta 
sanitària. 
Dades relatives a les 
característiques 

Bancs, AEAT, 
SS 

No es 
preveuen 
 

Le incloses en les 
polítiques de 
seguretat de 
l’Associació 

Fins a la finalització 
del tractament i ja 
no es puguin 
reclamar 
responsabilitats. 
(4/5 anys) 



personals: estat civil, 
família, naixement, lloc 
de naixement, edat, 
sexe, nacionalitat. 
Dades acadèmiques i 
professionals: formació, 
titulacions,  experiència 
professional, pertinença 
a col·legis o associacions 
professionals. 
Detalls d'ocupació: 
professió, lloc de treball, 
dades no econòmiques 
de nomina, historial del 
treballador/funcionari. 
Dades econòmiques, 
financers i 
d'assegurances: 
d'ingressos, rendes, 
bancàries, plans de 
pensions, jubilació, 
dades econòmiques de 
nòmina, dades 
deduccions impositives, 
assegurances. 
Categories especials de 
dades: salut / afiliació 
sindical 

Proveïdors 
 

Relació 
contractual 

Mantenir la relació 
contractual 
mercantil i 

Proveïdors 
(persones 
físiques/persones 

Nom i cognoms / adreça 
postal 

Bancs, AEAT No es 
preveuen 
 

Le incloses en les 
polítiques de 

Fins a la finalització 
del tractament i ja 
no es puguin 



comercial / Efectuar 
pagaments 

físiques 
representants de 
persones 
jurídiques 

/electrònica/compte 
bancari /DNI/càrrec 

seguretat de 
l’Associació/Club 

reclamar 
responsabilitats. 
 (6 anys) 

Activitats Relació 
contractual 

Gestionar la 
inscripció a les 
activitats de 
l’Associació 

Persones físiques 
inscrites a 
activitats 

Nom i cognoms / adreça 
postal 
/electrònica/compte 
bancari /DNI 

Bancs No es 
preveuen 
 

Le incloses en les 
polítiques de 
seguretat de 
l’Associació 

Fins a la finalització 
del tractament i ja 
no es puguin 
reclamar 
responsabilitats. 
 

 


