
Empresa Divisió
Codi 

tractament
Nom del Tractament Finalitat del tractament Responsable tractament

Cessions de dades 

(a més de jutges i tribunals)
Persones afectades pel tractament

Legitimació del tractament         (llei, 

consentiment, …)

Es fan transferències 

internacionals

(fora de EEE)

Tipologia de dades Termini de conservació de les dades Seguretat

BSM, SA Administració i Finances AD_01 Alta clients
Gestió dades comptables i 

fiscals d' alta clients 
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Abonats, clients i usuaris.

Relació contractual / 

Consentiment
No Dades Fiscal|Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Administració i Finances AD_02 Gestió proveïdors
Gestió de dades comptables i 

fiscals de alta d' proveïdors
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Proveïdors Relació contractual No

Dades Fiscals|Econòmiques-

financeres i 

d'Assegurances|Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Agents Cívics / Parc Montjuïc PM_01 Càmeres de videovigilància

Control d'accés als recintes, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Usuaris, treballadors, 

proveïdors i ciutadania en 

general.

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Agents Cívics / Parc Montjuïc PM_02 Operadors Parc MontjuIc

Gestió de les comunicacions 

amb els operadors del Parc de 

Montjuïc

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Operadors ubicats al Parc de 

Montjuïc.

Interés legítim i consentiment 

en format i explícit
No

Dades Fiscals|Econòmiques-

financeres i 

d'Assegurances|Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Anella Olímpica AN_01 Accés a les instal·lacions

Gestió d'accés  a les 

instal·lacions Anella Olímpica: 

registre de visites, acreditacions, 

autoritzacions per a menors 

d'edat, assistents amb mobilitat 

reduïda, …

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Visitants, usuaris, treballadors i 

proveïdors.

Interès legítim i consentiment 

de l'interessat informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Anella Olímpica AN_02 Comunicacions 

Gestió de les comunicacions i 

informació. Gestió de Queixes,  

reclamacions, objectes perduts i 

consultes

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Usuaris, clients i persones 

interessades

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Anella Olímpica AN_03 Acció comercial Gestió de l'acció comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Usuaris, clients i persones 

interessades

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Anella Olímpica AN_04 Contractes proveïdors
Gestió proveïdors de l'Anella 

Olímpica
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Proveïdors Relació contractual No

Informació 

Comercial|Econòmiques-

financeres i 

d'Assegurances|Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Anella Olímpica AN_05 Càmeres de videovigilància

Control d'accés al recinte, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_01 Servei d'aparcament
Gestió de la prestació del servei 

d'Aparcament

Ajuntament 

Gerència d'Ecologia 

Urbana, infraestrucures i 

Mobilitat. 

Codi Tractament: 

0171

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris i abonats Relació contractual No

Identificatives / Dades 

econòmico-financeres i 

d'assegurances

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_02 Servei d'ÀREA
Gestió de l'accés i l'aparcament 

en zones regulades

Ajuntament 

Gerència d'Ecologia 

Urbana, infraestrucures i 

Mobilitat. 

Codi Tractament: 

0163

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris i abonats Relació contractual No

Identificatives / Dades 

econòmico-financeres i 

d'assegurances

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_03 Comunicacions Gestió de les comunicacions BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Usuaris, abonats i ciutadania en 

general

Relació contractual i 

consentiment de l'interessat 

informat explícit

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.
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BSM, SA Aparcaments AP_04 Gestió comercial
Gestió de la prestació del servei 

d'Aparcaments i AREA
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients Relació contractual No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_05  Tarja PRM

Gestió de la tarja d'aparcament 

a la via pública per a persones 

amb mobilitat reduïda.

Ajuntament 

Gerència de Drets Socials

0103

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris Interés legítim No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_06
SMOU - Gestió integral de serveis de 

Mobilitat.

Gestió i desenvolupament dels 

serveis de mobilitat
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris/Abonats

Relació contractual, interès 

legítim i si s’escau, 

consentiment de l’interessat.

No
Identificatives, Socials i 

Econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Aparcaments AP_07 Bicing
Gestió i desevolupament del 

servei Bicing

Ajuntament 

Gerència d'Ecologia 

Urbana, infraestrucures i 

Mobilitat. 

Codi Tractament: 

0182

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Abonats Relació contractual No

Identificatives, Personals, 

Socials i Econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Assessoria Jurídica AS_01 Gestió d'imatges videovigilància
Gestió de requeriments 

d'autoritats policials o judicials
BSM NO Ciutadania en general

Complir una missió d'interès 

públic o enexercici de poders 

públics atorgats alresponsable

No Identificatives / videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Assessoria Jurídica AS_02 Gestió òrgans de govern de la societat
Manteniment òrgans, 

comunicacions i convocatòries
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Membres Òrgans Govern

Obligació legal: Llei 40/2015 d'1 

octubre
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Assessoria Jurídica AS_03 Reclamacions patrimonials
Gestió reclamacions 

patrimonials
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris

Obligació legal: Art. 25.2 d) LBRL 

Art. 66.3 d) LMRLC
No

Identificatives, Personals, 

Socials i Econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_01 Atenció telefònica Atenció al Client BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_02
Comunicacions dels ciutadans: incidències, 

reclamacions, suggeriments, peticions de 

servei, consultes web i agraïments. (IRIS)

Gestió de les comunicacions, 

incidències, reclamacions, 

suggeriments, peticions de 

servei, consultes web i 

agraïments. (IRIS)

Gerència Agenda 2030, 

Transició digital, esports i 

coordinació territorial

0013

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, personals, 

socials, treball / comercial

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_03 Acció Comercial Acció Comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_04  Gestió d'operacions
Gestió d'operacions divisions 

Grup  BSM
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients / Proveïdors

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_05
Gestió de visites a la seu coorporativa del 

carrer Calàbria, 66

Gestió d'entrades i sortides de 

visitants a l'edifici coorporatiu
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients / Proveïdors Interès legítim No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Atenció al Client ATC_06 Vehicles Mobilitat Personal (VMP)
Gestió del registre de vehicles 

de mobilitat personal
Ajuntament

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Titulars de vehicles VMP

Encàrreg de tractament en base 

a competències municipals 

reconegudes en la normativa 

vigent

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Contractació i Compres CC-01
Gestió de la contractació de BSM, PATSA i 

CBSA

Gestionar la contractació de 

BSM, PATSA i CBSA i publicar a 

la PCSP les dades requerides

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Licitants i proveïdors

Relacions pre-contractuals i 

contractual
No

Identificatives, econòmico-

financeres i d'assegurances.

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.



BSM, SA Comunicació i Màrqueting CiM_01 Comunicació i informació
Gestió de comunicació i 

informació interna i externa
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Ciutadania en general, usuaris, 

abonats, clients, treballadors i 

parts interessades.

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Comunicació i Màrqueting CiM_02 Acció Comercial Gestió comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Centre de Suport a les Operacions CSO_01 Control d'accessos
Gestió i control d'accessos i 

gestió d'incidències
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Usuaris, abonats, proveïdors i 

empleats,
Relació contractual No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Centre de Suport a les Operacions CSO_02 Càmeres de videovigilància

Control d'accés al recinte, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Centre de Suport a les Operacions CSO_03 Registre Endolla't

Gestió operativa dels punts de 

recàrrega públics de vehicles 

elèctrics de la ciutat

Ajuntament de Barcelona

Ecologia urbana, 

Infraestructures i Mobilitat

203 /378

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuari / Client Relació contractual No

Identificatives, personals / 

socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Centre de Suport a les Operacions CSO_04 Plataforma Metropolitana d'Aparcament

Gestió i desenvolupament dels 

serveis de mobilitat a l'àmbit 

metropolità

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris/Abonats

Relació contractual, interès 

legítim i si s’escau, 

consentiment de l’interessat.

No
Identificatives, personals / 

socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Governança, Transparència i DPO GiT_01 Registre Canal Ètic Gestió de consultes i denúncies BSM No
Ciutadania en general, 

treballadors i usuaris de serveis

Obligació legal: Llei 19/2014 de 

29/12/de Transparència, accés a 

la informació pública i Bon 

Govern

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Governança, Transparència i DPO GiT_02
Registre peticions dret d'accés a la 

informació pública

Accedir a la informació pública a 

l'empara de la Llei de 

Transparència.

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Ciutadania en general

Obligació legal: Llei 19/2014 de 

29/12/de Transparència, accés a 

la informació pública i Bon 

Govern

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Governança, Transparència i DPO GiT_03 Registre peticions drets ARSLOP

Gestionar peticions drets de 

privacitat de clients, abonats i 

usuaris.

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris, clients i abonats

Reglament Europeu de 

Protecció de Dades, Llei 

Orgànica LOPDGDD 2018

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Governança, Transparència i DPO GiT_04 Gestió bústia Delegat Protecció de Dades

Gestió de les peticions a 

l'oficina del Delegat de 

Protecció de Dades

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Clients, Ciutadans, Treballadors 

i ciutadania en general

Obligació legal: Llei 19/2014 de 

29/12/de Transparència, accés a 

la informació pública i Bon 

Govern

No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA PEGISP PE_01 Estudi i millora de processos 

Estudi i millora de processos, 

realització d'informes, estudis i 

projectes

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris / Abonats / Treballadors

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives. Mobilitat, 

econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA PEGISP PE_02 Gestió de la infomració

Explotar internament les dades 

coorporatives per a obtenir-ne 

dades agredades estadístiques 

i/o despersonalitzades.

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Persones incloses en bases de 

dades coorporatives que 

s'agrupen i/o anonimitzen per a 

realitzar tasques estadístiques o 

amb dades agredades

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, econòmiques, 

geolocalització, socials i 

treball/comercial

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Parc del Fòrum PF_01 Accés a les instal·lacions

Gestió d'accés  a les 

instal·lacions del Parc del 

Fòrum: registre de visites, 

acreditacions, autoritzacions per 

a menors d'edat, assistents amb 

mobilitat reduïda, …

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Parc del Fòrum PF_02 Comunicacions

Gestió de les comunicacions i 

informació. Gestió de Queixes,  

reclamacions, objectes perduts i 

consultes

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Residents|Proveïdors / 

Clients|Usuaris

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.



BSM, SA Parc del Fòrum PF_03 Càmeres de videovigilàcia

Control d'accés al recinte, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Parc del Fòrum PF_04 Acció Comercial Gestió de l' activitat comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Park Güell PG_01 Dret de pas pel Park Güell
Gestió de l'accés a la zona 

retringida del Park Güell

Ajuntament de Barcelona: 

Economia, Turisme, 

Comerç i Hisenda

0289

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris No

Identificatives, personals, socials 

, treball / comercial

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Park Güell PG_02 Acció comercial Gestió de l'activitat comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Park Güell PG_03 Comunicacions 

Gestió de les comunicacions i 

informació. Gestió de Queixes,  

reclamacions, objectes perduts i 

consultes

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Park Güell PG_04 Registre Gaudir Més

Gestionar els actes i promocions 

orientat a la participació i 

implicació dels ciutadans en les 

activitats culturals i del 

Patrimoni històric i artístic de la 

ciutat

Ajuntament de Barcelona: 

Economia, Turisme, 

Comerç i Hisenda

0287

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Persones interessades i 

ciutadania en general

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, personals, socials 

i biomètriques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Park Güell PG_05 Càmeres de videovigilàcia

Control d'accés al recinte, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_01 Zoo Club Gestió d'abonats del Zoo Club BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Prescriptor Relació contractual No

Identificatives, socials, personals 

i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_02 Acció Comercial Gestió de l'activitat comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients Relació contractual No Identificatives i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_03 Comunicacions

Gestió de les comunicacions i 

informació. Gestió de Queixes,  

reclamacions, objectes perduts i 

consultes

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_04 Escola del Zoo
Gestió d'activitats educatives i 

Casals
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, personals, 

socials, econòmiques, salut i 

altres dades d'especial 

protecció.

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_05 Càmeres de videovigilàcia

Control d'accés al recinte, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_06 Recerca i Conservació

Gestió i desenvolupament de 

projectes de recerca i 

conservació in situ  i ex situ

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Investigadors

El tractament és necessari per a 

l'execució d'un contracte en el 

qual l'interessat és part o per a 

l'aplicació a petició d'aquest de 

mesures precontractuals

No

Econòmiques-financeres i 

d'Assegurances|Identificatives|

Acadèmiques i Professionals

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Zoo Barcelona PZ_07 Servei Mèdic
Atenció mèdica a visitants i a 

usuaris
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Visitants / usuaris

El tractament és necessari per a 

l'execució d'un contracte en el 

qual l'interessat és part o per a 

l'aplicació a petició d'aquest de 

mesures precontractuals

No

Econòmiques-financeres i 

d'Assegurances|Identificatives|

Acadèmiques i Professionals

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.



BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_01 Persones
Gestió de Administració de 

persones 
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Treballadors i treballadores Relació contractual No

Identificatives, personals, 

socials, treball/comercial, 

econòmiques, salut i altres 

dades d'especial protecció

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_02 Vigilància de la salut

Vigilància de la salut dels 

treballadors, adaptació dels 

llocs de treball i protecció de 

treballadors especialment 

sensibles

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Treballadors i treballadores

Contracte o mesures pre 

contraactuals consentiment 

informat i explícit

No

Identificatives, 

personals/socials, 

treball/comercial, salut, i altres 

dades de'especial protecció

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_03 Relacions laborals i sindicals Gestió de les relacions laborals BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Treballadors i treballadores

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, personals, 

socials, treball/comercial

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_04 Formació
Gestió de la formació i gestió 

del talent
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Proveïdors|Empleats Relació contractual No

Econòmiques-financeres i 

d'Assegurances, Identificatives, 

acadèmiques i Professionals

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_05 Selecció interna i externa
Gestió dels processos de 

provisió i selecció
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Empleats|Candidats|Proveïdors

|Candidats externs

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Acadèmiques i Professionals|No 

es 

preveuen|Identificatives|Econò

miques-financeres i 

d'Assegurances|Ocupació 

Laboral

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Persones, Organització i RSC RH_06
Responsabilitat Social Coorporativa 

(RSC)

Gestió del registre de parts 

interessades
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Empleats

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, socials, i 

associatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Sistemes SI_01 Sistemes d'informació

Gestió dels equipaments, 

aplicatius i serveis TIC assignats 

als treballadors/es i dels 

registres del seu ús.

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Treballadors i treballadores

Contracte o mesures pre 

contractuals, consentiment 

informat i explícit

No
Identificatives, peronals, socials, 

treball/comercial

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Sistemes SI_02 Base de Dades de proveïdors TIC

Gestió agenda d'empreses i 

proveïdors per a les relacions 

precontractuals

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Empreses i proveïdors Relacions pre contractuals No

Identificatives, peronals, socials, 

treball/comercial i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_01 Grúa municipal Gestió de la grúa municipal

Ajuntament

Gerència d'Ecologia 

Urbana, Infraestructures i 

Mobilitat 0177

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Persones usuàries de vehicles Article 19.2 a) LREB No

Identificatives, Personals / 

Socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_02 Cessió vehicles lliurats per desbastellament

Gestió de les cessions de 

vehicles que els ciutadans 

puguin realitzar a l'Ajuntament 

de Barcelona per al seu 

posterior desbasatellament i 

baixa legal a DGT.

Ajuntament

Gerència de Seguretat i 

Prevenció

0296

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Persones que cedeixen el seu 

vehicle per al seu 

desballestament

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No

Identificatives, Personals / 

Socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_03 Vehicles abandonats

Gestió dels expedients de 

localització i retirada de vehicles 

abandonats a la via pública.

Ajuntament Gerència de  

Prevenció i  Seguretat

0434

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Persones implicades en 

expedients de vehicles 

abandonats

Aricle 63 de l'Ordenança de 

vianants i de vehicles / Art. 106 

RD Legislatiu 6/2015 ded 30 

d'octubre

No
Identificatives, Personals / 

Socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_04
Gestió i registre de titulars de places 

d'aparcament de concessió municipal

Gestió de les places 

d'aparcament en règim de 

concessió administrativa

Ajuntament 

Gerència d'Ecologia 

Urbana, infraestrucures i 

Mobilitat. 

Codi Tractament: 

0171

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris

Relació contractual i Obligació 

legal: Legislació en matèria 

decontractació, Plecsreguladors 

de les concessions 

administratives d'aparcaments

No
Identificatives, Personals / 

Socials i econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_05 Comunicacions

Gestió d'informació , 

comuniacions, queixes i 

suggeriments

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_06 Zona Bus Gestió Zona Bus BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris

Obligació legal: Art. 42.3 CMB
No

Identificatives|Infraccions 

Administratives o Penals

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.



BSM, SA Transports TR_07 Càmeres de videovigilàcia

Control d'accés als recintes, 

edificis i espais i control 

d'equipaments i instal·lacions.

BSM No

Persones que accedeixen i 

utilitzen els recintes, edificis i 

instal·lacions

Interés legítim No Identificatives, videovigilància

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Transports TR_08 Estacions Autobusos
Gestió de les Estacions 

d'Autobusos
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Usuaris, operadors de transport 

i operadors espais comercials
Relació contractual No

Identificatives, Personals i 

Econòmiques

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Port Olímpic PO_01
Gestió de Clients (amarristes, restauradors, 

locals i pallols)
Alta clients BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Clients Relació contractual No es preveuen Identificatives

Les dades seguirant al programa una 

vegada no tenim rel.lacio contractual

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Port Olímpic PO_02 Videovigilància

Control d'accés al recinte, a 

edificis i a espais i de control 

d'equipaments i instal·lacions

BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis

Persones que accedeixin i 

utilitzin els recintes i les 

instal·lacions

Interés legítim No es preveuen Videovigilància

1  mes - Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de Protecció de Dades 

Personals i garantia dels drets digitals.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Port Olímpic PO_03 Atenció a l'usuari Gestió de l'acció comercial BSM
Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Usuaris i persones interessades

Consentiment de l'interessat 

informat i explícit
No es preveuen Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.

BSM, SA Port Olímpic PO_04 Gestió de proveïdors
Gestió de la relació amb 

proveïdors.
BSM

Empreses grup BSM i 

proveïdors de serveis
Proveïdors Relació contractual No es preveuen Identificatives

Les vostres dades seran eliminades un cop 

complertes les obligacions legals 

derivades de la gestió de l'activitat.

Les mesures de seguretat implantades es 

corresponen amb les previstes a l’Annex II del 

Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es 

regula l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en 

l’àmbit de l’Administració Electrònica per a 

garantir la seguretat dels sistemes d’informació 

que donen suport als diferents tractaments de 

dades duts a terme.


