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1. Versió 
Versió: 1.0  

Data de la versió: 05/09/2018 

Creat per: Responsable de Seguretat 

Revisat per:  

Aprovat per:  

Nivell de 
confidencialitat: 

Intern 

 

2. Historial de canvis 
Data Versió Creat per Descripció del canvi 

05/09/2018 1.0 Responsable de Seguretat Document inicial 

    

    

    

    

    

    

 

3. Propòsit, abast i usuaris 
Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A., Turisvall, S.L., Fundació Gaspar Espuña-CETT i Associació CETT 
Alumni, d’ara en endavant referenciades com a Grup CETT, han desenvolupat les següents pautes de 
comportament, que hauran de ser conegudes per tots els seus usuaris. 

Aquesta política regula la gestió de dades personals relacionades amb els empleats del Grup CETT, 
”l'Empresa”, i proporciona regles i procediments que són aplicables a tots els departaments i persones 
físiques dins del Grup CETT, amb l'objectiu de garantir que les dades personals dels empleats siguin tractades 
i protegides adequadament en tots els països i regions. 

Aquesta política s'aplica al tractament de les dades personals dels empleats de tots els departaments i 
persones físiques dins de les Empreses. 

4. Documents de referència 
� El RGPD EU 2016/679 (Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril 

de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE). 

� Política de protecció de dades personals. 



 

5. Definicions 
Les següents definicions de termes utilitzats en aquest document provenen de l'Article 4 del Reglament 
General de Protecció de Dades de la Unió Europea: 

5.1 Dades personals  
Tota informació sobre una persona física identificada o identificable, directa o indirectament, en particular 
mitjançant un identificador, com per exemple un nom, un nombre d'identificació, dades de localització, un 
identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, 
econòmica, cultural o social d'una persona física. Dades personals, inclou l'adreça de correu electrònic d'una 
persona física, número de telèfon, informació biomètrica (com per exemple, empremta dactilar), dades 
d'ubicació, adreça IP, informació d'atenció mèdica, creences religioses, nombre de seguretat social, estat 
civil, etcètera. 

5.2 Dades personals sensibles  
Dades personals que són particularment sensibles en relació amb els drets i les llibertats fonamentals, ja que 
la divulgació d'aquestes dades podria ocasionar danys físics, pèrdues financeres, danys a la reputació, 
robatori d'identitat o frau o discriminació, etc. Les dades personals sensibles normalment inclouen, però no 
es limiten a la revelació de les dades personals d'origen racial o ètnic, opinions polítiques, conviccions 
religioses o filosòfiques, afiliacions sindicals, dades genètiques, dades biomètriques (empremta dactilar), 
dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la 
vida sexual o les de orientació sexual d'una persona física. 

5.3 Tractament  
Una operació o conjunt d'operacions realitzades sobre dades personals, ja sigui per procediments 
automatitzats o no, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o 
modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió, limitació, esborrat o 
destrucció de les dades. 

5.4 Responsable de les dades  
La persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, solament o juntament amb 
uns altres, determini les finalitats i mitjans del tractament. 

6. Principis generals per al tractament de 
dades personals dels empleats 

6.1 Legalitat, imparcialitat i transparència 
Les dades personals han de ser tractades de forma legal, imparcial i transparent en relació als empleats. 



 

6.2 Limitació de la finalitat 
Les dades personals dels empleats han de ser recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i 
no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats. 

6.3 Minimització de dades 
Les dades personals dels empleats deuen ser adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb 
les finalitats per el qual son tractades. El responsable de seguretat ha d'aplicar anonimització, 
seudonimització i/o dissociació de les dades personals si és possible, per tal de reduir el risc concernent als 
empleats. 

6.4 Exactitud  
Les dades personals dels empleats han de ser exactes i, si fos necessari, actualitzades; s'adoptaran totes les 
mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes 
pel que fa, a les finalitats per les quals son tractades. 

6.5 Limitació del termini de conservació  
Les dades personals no han de ser conservades més del necessari per a les finalitats per les quals les dades 
personals són tractades, d'acord amb el RGPD.  

6.6 Integritat i confidencialitat 
Tenint en compte l'estat de la tecnologia i altres mesures de seguretat disponibles, el cost d'implementació i 
la probabilitat i gravetat dels riscos, s'han d'aplicar mesures tècniques o organitzatives apropiades per 
tractar les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva 
pèrdua, destrucció o dany accidental. 

6.7 Responsabilitat proactiva  
Els responsables del tractament seran responsables del compliment dels principis descrits anteriorment i 
seran capaços de demostrar-ho. 

7. Finalitats legítimes per al tractament de 
dades personals dels empleats 

Els departaments o persones de l'Empresa poden tractar les dades personals dels empleats per a finalitats 
legítimes, que inclouen, entre uns altres: 

Gestió dels recursos humans. Aquest objectiu inclou activitats de gestió de recursos humans dutes a terme 
durant la contractació o el compliment d'un contracte laboral, com a entrevistes, incorporacions, cessament 
d'ocupació, assistència, gestió de l'acompliment, compensació i beneficis, formació, serveis als empleats, 
salut i seguretat ocupacional, i altres activitats que tinguin com a finalitat la gestió de recursos humans o la 
protecció dels interessos vitals dels empleats. 



 

Altres operacions empresarials. Aquesta finalitat inclou activitats empresarials tals com l'administrar viatges 
i despeses, administrar actius de la companyia, proporcionar serveis informàtics, seguretat de la informació, 
realitzar auditories i recerques internes, complir amb les obligacions de contractes comercials, assessoria 
legal o comercial i preparar-se per a litigis legals, etc. 

Compliment amb la legislació.  El tractament de les dades personals dels empleats per complir amb les 
obligacions legals, per exemple: la divulgació de les dades personals dels empleats a una autoritat fiscal amb 
la finalitat de complir amb les lleis fiscals aplicables. 

 

8. Requisits per al tractament de dades 
personals dels empleats 

Qualsevol tractament de les dades personals dels empleats per part dels departaments i persones físiques de 

l'Empresa ha de tenir una fi legítima i ha de complir amb els següents requisits: 

8.1 Avís als empleats 
A l'efecte de la transparència del tractament de dades personals de l'empleat, quan un departament de 

l'empresa o una persona física recullen les dades personals d'un empleat, l'empleat ha de ser notificat dels 

tipus de dades que es recopilen, la finalitat i els tipus de tractament, els drets de l'empleat i les mesures de 

seguretat preses per protegir les dades personals. La notificació es realitzarà via correu electrònic a: 

Estudis d'Hoteleria i Turisme CETT, S.A. 

Avda. Can Marcet 36-38, 08035 Barcelona 

Tel: 93 428 07 77 

cett@cett.cat 

8.2 Elecció i consentiment de l'empleat 
L'Empresa pot tractar dades personals dels empleats per a una fi legítima i pot fer-ho sense obtenir el 

consentiment de l'empleat. 

8.3 Recollida 
Els departaments de l'empresa i les persones físiques han de recopilar dades personals dels empleats per a 

finalitats legítimes i han de complir amb el principi de minimització de dades.  Si les dades personals d'un 

candidat a un treball o empleat es recullen d'un tercer (per exemple, agències de contractació o de 

comprovació d'antecedents), l'Empresa ha de fer tot el possible per garantir que el tercer obtingui les dades 

personals per mitjans legítims. 

Cap departament o persona de l'Empresa pot recollir dades personals dels candidats a un treball o empleats 

d'una manera que sigui incompatible amb la llei o l'ètica empresarial. 



 

8.4 Ús, retenció i eliminació 
Els departaments i persones físiques de l'Empresa han d'emprar, retenir i eliminar les dades personals dels 

empleats de manera que sigui  coherent amb l'avís a l'empleat. També ha de garantir la seva precisió, 

integritat i pertinència. Han de prendre les mesures de seguretat apropiades per protegir les dades personals 

de l'empleat contra la destrucció, pèrdua, alteració, accés no autoritzat o divulgació accidental o il·legal 

segons la política de seguretat de la informació i altres documents que descriuen la seguretat de les dades. 

Els departaments de l'Empresa i les persones no han de destruir o alterar il·legalment les dades personals 

dels empleats. No han d'accedir, vendre ni proporcionar dades personals de l'empleat a cap tercer de forma 

il·legal o bé, sense autorització. 

8.5 Comunicació a tercers 
Quan els departaments i les persones de l'Empresa necessitin comunicar dades personals dels empleats a un 

proveïdor, soci empresarial o un altre tercer, hauran d'assegurar-se que el proveïdor, soci comercial o un 

altre tercer proporcionen mesures de seguretat per salvaguardar les Dades Personals dels empleats que 

siguin apropiades pel que fa als riscos associats. També han d'exigir que el tercer proporcioni el mateix nivell 

de protecció de dades a les Empreses per contracte o un altre acord. 

8.6 Transferència transfronterera de dades personals 

d'empleats 
No existeix transferència transfronterera de dades personals de Treballadors. 

8.7 Accés dels empleats 
Els departaments de l'Empresa han de proporcionar mitjans raonables perquè els empleats accedeixin a les 

dades personals que tenen sobre ells i permetre que els empleats actualitzin, corregeixin o esborrin les seves 

dades. En respondre a una sol·licitud d'accés d'un empleat, els departaments de l'Empresa poden no 

proporcionar cap dada personal fins que hagin verificat la identitat de l'empleat. La companyia necessita 

assegurar-se que coneixen la identitat de la persona que realitza la sol·licitud abans que puguin enviar les 

dades personals a la persona. 

9. Responsabilitats .  
Responsable de seguretat del Grup CETT 

Tel: 93 428 07 77 

cett@cett.cat 

és responsable de la gestió de la protecció de dades personals dels empleats. 



 

10. Resposta en cas d'incompliment 
Qualsevol persona que tingui coneixement d'una violació de seguretat de dades que involucri dades 

personals d'un empleat ha d'informar-ho a les persones pertinents dins de l'Empresa.  

11. Responsabilitat proactiva 
Qualsevol persona física que violi aquesta política estarà subjecte a mesures disciplinàries (fins i tot incloent 

el cessament de la seva ocupació); i també pot estar subjecte a responsabilitats civils o penals si la seva 

conducta viola lleis o reglaments. 

12. Excepcions i variacions 
Els departaments de l'Empresa i les persones també han de consultar aquesta política en tractar les dades 

personals d'un altre personal. "Un altre personal" inclou: (1) persones que busquen ocupació en l'Empresa; 

(2) persones físiques que han estat contractades anteriorment per l'Empresa; (3) un altre que no és 

treballador de la Companyia però que treballa en les instal·lacions de la Companyia (com a empleat de socis, 

col·laboradors, consultors, becaris). 

13. Propietari i contactes  
El departament de serveis jurídics i laborals és el propietari d'aquesta política, l’ha d'interpretar i gestionar. 

14. Gestió de registres guardats sobre la base 
d'aquest document 

Nom del registre Ubicació Persona 
responsable del 
seu 
emmagatzematge 

Controls per a la 
protecció de registres 

Temps de retenció 

Contractes 
d'empleats 

Armari físic 
servei JiL 

Cap de 
departament del 
SJiL 

Solament el personal 
autoritzat pot accedir 
a aquests contractes 

Mentre existeixi 
la relació laboral 
o obligació legal 

15. Validesa i gestió de documents 
Aquest document és vàlid a partir del  05/09/2018 

El propietari d'aquest document és el responsable de seguretat, que ha de revisar i, si fos necessari, 

actualitzar el document, periòdicament almenys una vegada a l'any. 


