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Comunicació de la designació del delegat de protecció de 
dades

 

Identificador del DPD registrat 

 

 

 Responsable del tractament1 

 Tipus d’entitat 

 Generalitat de Catalunya                                          Administració local            

 Altres persones jurídiques                                        Altres entitats 

 Nom de l’organisme o entitat 

 

NIF 

 Nom i cognoms del representant del responsable del tractament 

 

NIF/NIE 

 Adreça 

 

Codi postal 

 

 Municipi 

 

 Telèfon Adreça de correu electrònic 

 

 

 

1 El camp NIF del responsable i els camps NIF / NIE i nom i cognoms del representant del responsable del tractament són 

obligatoris. Els altres camps d’aquest apartat són opcionals 
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 Delegat de protecció de dades 

 Tipus de personal 

 Intern 

Nom i cognoms2 NIF/NIE 

 Extern 

Raó social NIF 

Nom i cognoms3 NIF/NIE 

 Designació voluntària 
Data de nomenament / Inici d’activitat 

 Dades de contacte del DPD (aquesta informació es publicarà al lloc web de l’APDCAT) 

 Adreça  Codi Postal 

 Població 

 Adreça de correu electrònic  Telèfon 

 Enllaç a la pàgina web on es publica la informació de contacte del delegat de protecció de 
dades 

2 El responsable del tractament ha d’informar el DPD sobre el tractament de les seves dades derivat d’aquesta designació 

3 Opcionals. Si es fan constar, l’entitat prestadora del servei ha d’informar la persona interessada sobre la comunicació de les 

dades 
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Responsable del 
tractament  

Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades C/ 
Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona 
Tel. 93 552 78 00 apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat  

Delegat de protecció de 
dades  

dpd.apdcat@gencat.cat  

Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a 08008 Barcelona Tel. 93 552 78 
05 

Finalitat del tractament  
Mantenir la vostra relació amb l’APDCAT als efectes de la 
comunicació del delegat de protecció de dades. 

Base jurídica 
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. 

Destinataris 
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es 
transferiran fora de la Unió Europea.  

Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o 
supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’APDCAT o mitjançant 
la seva seu electrònica (https://seu.apdcat.cat). 

Termini de conservació 
de les dades 

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 

Reclamació 
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, 
mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat 
(https://seu.apdcat.cat) o per mitjans no electrònics.  

 

Signatura 
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