
REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT EXEMPLE 

TRACTAMENT PACIENTS 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

Activitat de tractament   

Legitimació del tractament 6.1.e del RGPD:   

Finalitats del tractament   

Nom i dades del contacte del Delegat de 
Protecció de Dades (en el cas que existís) 

 

Correu electrònic del contacte 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Adreça física 

 

Categories de dades personals   

Categories d’afectats   

Categories de destinataris de 
comunicacions, inclosos tercers països o 
organitzacions internacionals 

 

Transferències internacionals. 
Documentació de garanties adequades en 
cas del 49.1. 

 

Quan sigui possible, terminis prevists per a 
les supressió de les diferents categories de 
dades 

 

 

TRACTAMENT AGENDA  

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

Activitat de tractament   

Legitimació del tractament 6.1.e del RGPD:   

Finalitats del tractament   

Nom i dades del contacte del Delegat de 
Protecció de Dades (en el cas que existís) 

 

Correu electrònic del contacte 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Adreça física 

 

Categories de dades personals   

Categories d’afectats   

Categories de destinataris de 
comunicacions, inclosos tercers països o 
organitzacions internacionals 

 

Transferències internacionals. 
Documentació de garanties adequades en 
cas del 49.1. 

 

Quan sigui possible, terminis prevists per a 
les supressió de les diferents categories de 
dades 

 

 

 



TRACTAMENT PROVEÏDORS 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

Activitat de tractament   

Legitimació del tractament 6.1.e del RGPD:   

Finalitats del tractament   

Nom i dades del contacte del Delegat de 
Protecció de Dades (en el cas que existís) 

 

Correu electrònic del contacte 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Adreça física 

 

Categories de dades personals   

Categories d’afectats   

Categories de destinataris de 
comunicacions, inclosos tercers països o 
organitzacions internacionals 

 

Transferències internacionals. 
Documentació de garanties adequades en 
cas del 49.1. 

 

Quan sigui possible, terminis prevists per a 
les supressió de les diferents categories de 
dades 

 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

 

TRACTAMENT COL·LABORADORS 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

Activitat de tractament   

Legitimació del tractament 6.1.e del RGPD:   

Finalitats del tractament   

Nom i dades del contacte del Delegat de 
Protecció de Dades (en el cas que existís) 

 

Correu electrònic del contacte 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Adreça física 

 

Categories de dades personals   

Categories d’afectats   

Categories de destinataris de 
comunicacions, inclosos tercers països o 
organitzacions internacionals 

 

Transferències internacionals. 
Documentació de garanties adequades en 
cas del 49.1. 

 

Quan sigui possible, terminis prevists per a 
les supressió de les diferents categories de 
dades 

 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

 



TRACTAMENT TREBALLADORS 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

Activitat de tractament   

Legitimació del tractament 6.1.e del RGPD:   

Finalitats del tractament   

Nom i dades del contacte del Delegat de 
Protecció de Dades (en el cas que existís) 

 

Correu electrònic del contacte 
Dpd@xxxxxxxxx.es/Adreça física 

 

Categories de dades personals   

Categories d’afectats   

Categories de destinataris de 
comunicacions, inclosos tercers països o 
organitzacions internacionals 

 

Transferències internacionals. 
Documentació de garanties adequades en 
cas del 49.1. 

 

Quan sigui possible, terminis prevists per a 
les supressió de les diferents categories de 
dades 

 

Nom i dades de contacte del responsable 
(o representant) 

 

 

 

 

 


