
 

Registre  de vídeo-vigilància de vídeo-càmeres 
unipersonals  

 

 

Finalitats del Tractament Per què tractem les dades personals ? 

Captació d’imatges en supòsits d’actuació policial de risc concret pels membres de la 
Policial Local o tercers persones, en la seva vida o integritat corporal o danys de bens 
públics.  
Delegat de protecció de dades Com es pot contactar amb el Delegat de Protecció de 
Dades ? 
dpd@vilafranca.org 

Base de legitimació Per quins motius podem tractar aquestes dades personals ? 

Compliment obligació legal de l’art.6.1 c) RGPD; 

Detall base de legitimació 

Llei Orgànica 4/1997, de 4 d’agost, per la que es regula la utilització de vídeo-càmeres per 
les forces i cossos de seguretat ciutadana en llocs públics; Decret 134/1999, de 18 de maig, 
de regulació de la vídeo-vigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies 
locals de Catalunya; Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels que 
s’informa de l’existència de vídeo-càmeres instal·lades per la policia de la Generalitat i les 

policies locals de Catalunya en espais públics; Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de 
protecció de dades personals Tractats per fines de prevenció, detecció, investigació i 
enjudiciament d'infraccions penals i d'ejecucion de sancions pénales 

Categoria dels afectats Quin tipus de persones físiques són les afectades per aquest 
tractament de dades ? 

Persones objecte d’actuacions de la Policia Local o relacionades amb aquestes actuacions. 

Categoria de Dades Personals Quines dades personals tractem ? 

Identificatives 

Categories de destinataris de comunicacions A qui es comunica o cedeix la informació 
? 

Jutjats i Tribunals 

Transferències Internacionals Realitzem transferència internacional de dades? 

No existeixen transferències internacionals de dades previstes 

Terminis previstos de supressió Durant quant temps guardem les dades d’aquest tipus 
de tractament ? 

Les dades personals es conservaran durant tres mesos des de la captació de la imatge 
sempre i quan no siguin imatges de les que s’hagi fet referència en diligencies efectuades 
per il·lícits penals posades a disposició de l’autoritat judicial.  


