
Alerta!

L’APDA proporciona aquests models amb l’objectiu de donar orientacions sobre el seu contingut. En cap cas, són models definitius. 

Es tracta de models genèrics que cada responsable/encarregat de tractament de dades haurà d’adaptar a les seves casuístiques i especificitats 
particulars.

Model Registre d’Activitats de Tractament (RAT)*: 

Activitat de tractament

Responsable

Nom:

Domicili social:

NRT:

Adreça de contacte:

Finalitat



Delegat de Protecció de
Dades (si n’hi ha)

Nom: 

Adreça de contacte:

Base legitimadora del
tractament

Categoria d’interessats



Categoria de dades
tractades

Categoria de destinataris

Transferències
internacionals de dades

Conservació



Mesures tècniques i
organitzatives de

seguretat

* Tota la informació aquí detallada es pot ampliar amb links (ex. «Segueix aquest enllaç per saber-ne més»)

Indicacions per omplir el Model Registre d’Activitats de Tractament (RAT)*: 

Activitat de tractament Nom de la finalitat.  

Responsable Identificació del responsable: nom, domicili social, NRT, adreça de contacte. 

Finalitat Explicació detallada de la finalitat I els seus usos. 

Delegat de Protecció de
Dades (si n’hi ha)

Nom I adreça de contacte

Base legitimadora del
tractament

Consentiment / execució d’un contracte o aplicació de mesures precontractuals / obligació legal / 
interessos vitals de la persona interessada o d’un tercer / interès públic o exercici de poders públics 
conferits al responsable de tractament / interessos legítims del responsable de tractament, etc (article 6 
LQPD)

Categoria d’interessats Tipus d’interessats afectats

Categoria de dades
tractades

Tipus de dades tractades. Menció expressa a dades sensibles. 

Categoria de destinataris
Tipus de destinataris als que comunicarem les dades personals: empreses del grup, encarregats de 
tractament, etc. 



Transferències
internacionals de dades

Existència de transferència internacional. 
En el supòsit de transferència d’un país fora de la UE, de l’EEE o d’un país sense decisió d’adequació de 
la Comissió Europea, caldrà incloure aquí una descripció detallada de les garanties addicionals pactades 
que  en la transferència. 

Conservació Termini de conservació de totes les categories de dades tractades. 

Mesures tècniques i
organitzatives de

seguretat

Descripció general de les mesures de seguretat. Es pot ampliar la informació aquí detallada amb links a 
pàgines explicatives amb descripcions detallades.  

* Tota la informació aquí detallada es pot ampliar amb links (ex. «Segueix aquest enllaç per saber-ne més»)


