Serveis jurídics

Finalitat i usos previstos
La finalitat del fitxer és la gestió i el seguiment de les actuacions d'àmbit jurídic que porta a
terme l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Els usos previstos són els derivats de la gestió i d'actuacions d'assessorament jurídic,
tramitació de les reclamacions, al·legacions, defensa judicial, elaboració d'informes jurídics,
intervenció en procediments judicials civils, penals, reclamacions patrimonials, revisions
d'actes, recursos administratius i contenciosos, coordinació amb l'Assessoria Jurídica del
Departament competent en matèria d'Habitatge i el Gabinet Jurídic de la Generalitat, redacció
de documents amb contingut jurídic i informes.
Persones i col·lectius afectats
Persones físiques i/o representants de persones jurídiques, advocats i procuradors.
Procediment de recollida
Formularis en suport de paper o per transmissió electrònica, notificacions i altres documents.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de la mateixa persona interessada o el seu representant legal i
administracions públiques.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIF o passaport, adreça postal o
electrònica, telèfon.
b) Dades de característiques personals: estat civil, sexe, data i lloc de naixement, nacionalitat.
dades de circumstàncies socials: Propietats o possessions.
c) Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos, rendes, dades bancàries,
impostos, deduccions, dades de nòmina.
d) Dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives: infraccions i sancions
administratives i infraccions penals, i dades d'altres tipus de procediments judicials o
administratius. Altres dades: dades relatives a l'actuació jurídica concreta en cada cas.
Sistema de tractament
Parcialment automatitzat. Cessions previstes: no es preveu la cessió de dades.
Transferències internacionals de dades
No es preveu la transferència de dades a països tercers.
Òrgan administratiu responsable del fitxer
Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició
Agència de l'Habitatge de Catalunya, c. Diputació, 92-94, 08015 Barcelona, o bé a l'adreça
protdades.ahc@gencat.cat.
Mesures de seguretat
Nivell alt.

