Ajuntament de Mataró

PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU MATARÓ
PER SER CONTESTADA PER ESCRIT SOBRE L’ADAPTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT AL RGPD
Ja fa alguns plens municipals que el Govern (arrel d’una PDR presentada pel PP) va dir que
estava treballant en les obligatorietats que demanava el nou Reglament Europeu de Protecció
de Dades, vigent des de maig de 2016 però d’obligat compliment des del 25 de maig
d’enguany, per tal de fer la correcta adaptació.
Passats aquests mesos, ens dona la sensació que el tema està encara sense treballar i
considerem que un tema tant important a nivell d’una administració pública s’ha de gestionar
tan aviat com sigui possible.
És per això, que el Grup Municipal de CIU formula, per ser contestades per escrit, les
següents,
PREGUNTES:

1. S’ha designat ja el Delegat de Protecció de Dades (DPD)? Segons el Portal de
Transparència de l’Ajuntament de Mataró ja s’hi pot contactar amb ell però no
existeix de manera pública les seves dades de contacte (nom i cognoms), tal i
com estableix l’article 29 del present RPGP.
2. Quin ha estat el procés per designar el DPD? Quines són les qualificacions
professionals que ha presentat/aportat aquest DPD per tal de poder accedir al
nomenament? Com s’ha fet el nomenament i a partir de quina data ha estat
efectiu?
3. Perquè encara hi ha butlletins electrònics que envien alguns departaments de
l’Ajuntament que no inclouen l’avís legal i la informació referent al compliment
del Reglament Europeu de Protecció de Dades amb el marc legislatiu, el registre
d’activitats de tractament i els drets amb la corresponent descripció i model de
formulari?
4. Perquè ni tan sols el butlletí electrònic de l’Agència de Suport a
l’Associacionisme inclou aquesta informació, malgrat el contingut del mateix
darrerament fa incís en les sessions informatives sobre el RGPD?
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