DOCUMENT DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES DADES DE
CARÀCTER PERSONAL DEL COL·LEGI POLITÒLOGES I SOCIÒLEGS DE
CATALUNYA

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya us informa que té un fitxer automatitzat amb dades
de caràcter personal on estan inclosos absolutament tots els/les col·legiats/des.
La finalitat d’aquest fitxer és el tractament automatitzat de les dades dels col·legiats tant per a la
pròpia gestió del Col·legi com de cara als serveis que aquest proporciona als seus membres d’acord
amb la legislació vigent.
El destinataris de la informació dipositada en aquest fitxer automatitzat són el propi Col·legi incloent
tots els seus departaments, aquells estaments oficials a qui per Llei s’exigeix la cessió i aquells altres
a qui el Col·legi pot cedir les dades tant per necessitats de gestió com de millora de l’oferta de serveis.
Totes les cessions1 de dades que el Col·legi faci estan emparades per les disposicions que té la Llei
Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garatia dels Drets Digitals i el Reglament Europeu de
Protecció de Dades en matèries de cessió.
El col·legiat/da té el dret, en qualsevol moment, d’exercir els drets d’oposició, d’accés, de
rectificació, de cancel·lació, de portabilitat i dret a l’oblit dins dels àmbits reconeguts per la Llei
Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garatia dels Drets Digitals i pel Reglament General de
Protecció de Dades.
El responsable del fitxer és el mateix Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Per a qualsevol
qüestió referent a aquest tema cal adreçar escrit a la Secretaria del Col·legi, c/ Roger de Llúria, 155157 entresòl. 1a 08037 Barcelona.
Llegit i conforme

_________________________
Signatura

Data_____________________

En/Na____________________________________________________________

_________________________
Únicament es procedirà a la cessió de les mínimes dades particulars imprescindibles per a la remissió d’informació
d’interès per al col·legiat/da (i en cap cas de caràcter comercial) prèviament avaluada pel Col·legi. Si no voleu que les
vostres dades personals siguin comunicades a tercers en els termes indicats, marqueu la següent casella:
1

