Gestió econòmica i contractació

Finalitat i usos previstos
La finalitat del fitxer és la gestió econòmica i financera de l'Agència.
Els usos previstos són els derivats de la tramitació dels ingressos i les despeses de l'Agència
fins al seu cobrament o pagament, respectivament; les gestions necessàries per a la licitació,
adjudicació i formalització dels contractes; la tramitació dels contractes fins al seu compliment
total; la tramitació de les compres i la gestió de la relació comercial amb clients i proveïdors.
Persones i col·lectius afectats
Persones físiques o els seus representants i representants de persones jurídiques,
relacionades amb els processos de contractació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Procediment de recollida de les dades
Dades obtingudes mitjançant formularis en paper i electrònics.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades, el representant legal d'empreses i entitats.
Estructura bàsica del fitxer i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIF, adreça postal i adreça
electrònica, telèfon, codi proveïdor, signatura.
b) Dades d'informació comercial: activitats i negocis (IAE).
c) Dades d'ocupació laboral: lloc de treball o càrrec, nom de l'empresa.
e) Dades economicofinanceres i d'assegurances: ingressos i rendes, dades bancàries,
assegurances, impostos i deduccions, certificat d'hisenda conforme estan al corrent de
pagament de les seves obligacions tributàries, i dades de solvència.
Sistema de tractament
Parcialment automatitzat.
Cessions de dades
Es preveu la cessió de dades al Registre públic de contractes (codi de contracte, contractista,
NIF), d'acord amb el que disposa l'article 3 del Decret 376/1996, de 2 de desembre, de
reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de
Catalunya, en relació amb l'article 333 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Es preveu la cessió de dades a l'Administració tributària, d'acord amb l'article 93.1 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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 mitjà.

