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Núm. 11078
AJUntAment de BredA 

Edicte sobre l’aprovació definitiva d’una disposició general sobre fitxers de 
dades de caràcter personal 

El Ple de l’Ajuntament de Breda celebrat el dia 21 de setembre de 
2015 va acordar aprovar inicialment la creació d’un fitxer de dades 
de caràcter personal. El Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 199, de 15 d’octubre de 2015, publicà l’anunci pel qual se sot-
metia a informació pública aquest acord, sense que s’hagi presentat 
cap al·legació ni reclamació al respecte, per la qual cosa la creació 
d’aquest fitxers ha quedat aprovada de forma definitiva en els ter-
mes següents:

Primer.- Es crea el fitxer Videovigilància, de titularitat de l’Ajunta-
ment de Breda (Responsable del fitxer en els termes de la normativa 
de protecció de dades) en els termes següents:

Fitxer Videovigilància

1.- Nom del fitxer: Videovigilància
2.- Finalitat i usos: Registre d’imatges de les persones que accedei-

xen a instal·lacions municipals. Control d’accessos. Seguretat
3.- Persones o col·lectius afectats: Persones que accedeixen a instal-

lacions municipals
4.- Procedència de les dades: Del propi interessat 
5.- Procediment de recollida de dades: Enregistrament d’imatges 

mitjançant videocàmeres
6.- Estructura del fitxer i dades incloses: Imatge
7.- Sistema de tractament: Automatitzat
8.- Cessions: No es preveuen 
9.- Transferències internacionals: No es preveuen
10.- Unitat responsable: Alcaldia
11.- Atenció als interessats, si escau, en l’exercici dels drets d’accés, 

rectificació, oposició i cancel·lació: Ajuntament de Breda
12.- Nivell de seguretat: Bàsic

Segon.- S’adoptaran les mesures de gestió i organitzatives necessà-
ries per tal de garantir la confidencialitat, la seguretat i la integritat 
de les dades, així com l’exercici efectiu dels seus drets per part de les 
persones afectades o interessades. S’aplicaran les mesures de segu-
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retat de nivell bàsic exigides per la normativa. El detall de les mesu-
res i la seva aplicació concreta figuren en el Document de seguretat 
de l’Ajuntament. 

Breda, 23 de novembre de 2015 

Dídac Manresa Molins 
Alcalde 


