POLÍTICA DE PRIVADESA VIDEOVIGILÀNCIA
Informació bàsica sobre Protecció de Dades Personals
Responsable: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, S.A. (“CTRASA”)
DPD: dpd@ctra.ad
Finalitats: Protegir la seguretat de l’establiment, i en concret per tal de garantir la seguretat
de les persones, les instal·lacions i els béns a l’espai que es troba videovigilat, així com la
verificació del compliment de la normativa interna.
Legitimació: Interès públic, interès legítim i compliment d’obligacions legals.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Drets: d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les
seves dades personals en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa d’aplicació en cada
moment. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment si el tractament està basat en
aquet consentiment, sense que la seva retirada afecti la licitud del tractament previ. Dret a
presentar una reclamació davant l’autoritat de control.
Informació addicional: Pot consultar més informació sobre la política de protecció de dades
relativa a la videovigilància de CTRASA en el desplegable/clicant aquí.

Política de privadesa

Responsable del tractament de les seves dades personals i delegat de protecció de dades:
a) Responsable del tractament: Centre de Tractament de Residus d’Andorra, S.A. (d’ara endavant,
“CTRASA”), domiciliada a Ctra. de la Comella, S/N, AD500 Andorra la Vella (Principat
d’Andorra), amb número de registre tributari A-705736-P.
b) Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades
mitjançant el correu electrònic ctra@ctra.ad

2.- Categories de dades personals:
Les dades que CTRASA podrà tractar seran la imatge de les persones que s’ubiquin a la zona d’abast
del sistema de videovigilància.
Les imatges recollides a través del Sistema de Videovigilància seran les corresponents a les següents
instal·lacions:

Gravador Centre de transferència total 5 càmeres

Gravador deixalleria total 5 càmeres

1. Centre de transferència

1. Carrer deixalleria

2. Interior bàscula

2. Accés deixalleria

3. Centre de transferència 2

3. Contenidors

4. Domo centre de transferència

4. Especials

5. Exterior planta

5. Raw zona H

Gravador oficines total 16 càmeres

15. TN 15

1. Accés recepció

16. TN 50

2. Passadís PB1
3. Passadís PB2

Gravador planta 1 total 11 càmeres

4. Passadís 1 planta 1

1. Embaladora

5. Passadís 1 planta 2

2. Tremuja

6. Passadís 1 planta 3

3. Forn

7. Sala de control

4. Nivell calderí

8. Sala de control 2

5. Extractor esc`ries

9. Sala de control 3

6. Cinta escòries

10. Terrassa -1

7. Bàscula

11. Pàrquing pops 1

8. Hall d’entrada

12. Pàrquing pops 2

9. Turbina

13. Fossa llum visible

10. Deixalleria

14. Magatzem terrassa

11. Fossa

Gravador planta 2 total 10 càmeres

6. Sitja

1. Accés sala de control

7. Carrer exterior

2. Hall

8. Accés hall

3. Motoritzada exterior

9. Personal -1

4. Carrer posterior

10. Terrassa aeros

5. Pati box escòries

Gravador termogràfica 1 càmera
1. Termogràfica fossa

3.- Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades
personals:
3.1.- Finalitats dels tractaments:
CTRASA podrà tractar les seves dades personals amb la finalitat de protegir la seguretat dels
establiments on s’ha instal·lat el sistema de videovigilància i, en concret, per tal de garantir la
seguretat de les persones, les instal·lacions i els béns als espais que es troben videovigilats.
Així mateix quan concorri algun dels supòsits de visualització de les imatges enregistrades segons
la normativa interna, aquestes podran ser utilitzades per verificar el compliment dels deures i
obligacions dels col·laboradors de CTRASA, tant interns com externs. En cas que de la visualització
se’n desprenguin conductes contràries a la normativa interna de l’organització, CTRASA es reserva
el dret a emprendre les accions que consideri convenients..
3.2.- Base jurídica dels tractaments:
Les seves dades personals podran ésser objecte de tractament de conformitat amb una o varies de
les següents bases jurídiques:
a) El tractament serà necessari pel compliment d’una missió en interès públic;
b) En interès legítim en la mesura en que les imatges poden ser utilitzades per l’obtenció de proves
per a formular una posterior denúncia pel il·lícits o reclamació civil;
c) El compliment d’obligacions legals.
d) Així mateix, pel que fa a les finalitats relatives al compliment de la normativa, la base
legitimadora es fonamenta en el contracte laboral preexistent entre ambdues parts.
3.3.- Termini de conservació de les dades personals:
En general, les imatges es conservaran durant el termini necessari per a la consecució de les finalitats
establertes en aquesta política de privadesa, així com de les diferents normatives de prescripció
aplicables, suprimint-les al cap d’un mes en què aquestes hagin estat gravades i, per tant, deixin de
tenir utilitat per a les presents finalitats i/o obligacions legals en compliment amb la Recomanació
1/2015 de l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades de caràcter
personal mitjançant càmeres amb finalitat de videovigilància.
4.- Categories de destinataris, inclosos els prestadors de serveis, i transferències a tercers
països o organitzacions Internacionals (transferències internacionals):
4.1.- En cas que, per a aconseguir les finalitats anteriorment mencionades, sigui necessari, les seves
dades personals podran comunicar-se a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de CTRASA que hagin de processar les seves dades personals en relació
amb la finalitat de què es tracti, el que realitzaran segons les instruccions de CTRASA i de
conformitat amb aquesta política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat
apropiada que estableixi aquesta entitat;
b) Tercers que no tinguin relació amb CTRASA, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de
dur a terme la comunicació de què es tracti per a complir qualsevol llei, regulació, procediment legal
o requeriment governamental amb força executiva aplicable; i
c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a les finalitats en
elles definides.
4.2.- CTRASA només realitza transferències internacionals de dades personals a països de la Unió
Europea, d’acord amb l’establert per l’article 43 de la Llei 29/2021 Qualificada de Protecció de
Dades Personals (d’ara endavant, “la LQPD”) i per l’article 44 del Reglament General de Protecció
de dades de la Unió Europea (d’ara endavant, “l’RGPD”).

5.- Drets en relació amb les seves dades personals:
En compliment de la LQPD, i els reglaments que s’aprovin, CTRASA l’informa que, per exercir els
seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les seves
dades personals, i a oposar-se al tractament automatitzat de dades destinat a avaluar i elaborar
perfils, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, reconeguts a la referida normativa, vostè
haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@ctra.ad a la
que hi haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document acreditatiu.
Així mateix, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control.

6.- Seguretat:
CTRASA li garanteix que el tractament que durà a terme de les seves dades personals està sotmès
a la més estricta confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com
organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal
ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

7.- Canvis en la Política de Privadesa:
Aquesta política de privadesa està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la
legislació aplicable en cada moment; per l’anterior, li recomanem que consulti aquesta política de
privadesa de manera freqüent.
Darrera actualització: 13 de maig del 2022

