CONSULTA PRÈVIA
Responsable del tractament
Tipus d’entitat
Generalitat de Catalunya

Administració local

Altres persones jurídicopúbliques

Altres entitats

Nom de l’organisme o entitat
1

Nom i cognoms de la persona que fa la consulta

Lloc de treball / Càrrec

1

Nom i cognoms del representant (si escau)

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Dades de contacte del delegat de protecció de dades (si escau)
Nom i cognoms

Adreça

Codi postal

Població

Telèfon

Adreça de correu electrònic

Consulta prèvia que es fa

1

Responsable del tractament o persona que fa la consulta sobre un projecte normatiu

Documentació que s’aporta (marqueu amb una x la documentació que adjunteu a la sol·licitud)
Quan la consulta es faci com a conseqüència de l’Avaluació d’impacte sobre la protecció de dades realitzada:
La descripció de les responsabilitats respectives del responsable, dels corresponsables i dels encarregats
implicats en el tractament
Les finalitats i els mitjans del tractament previst
Les mesures i les garanties establertes per protegir els drets i les llibertats dels interessats, de conformitat
amb aquest Reglament
L'avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades
Qualsevol altra informació de què es disposi (estudis, informes, anàlisi comparada etc. ) que pugui resultar
d’interès per avaluar la mesura proposada
Quan la consulta es faci en el procés d’elaboració d’una proposta de mesura legislativa o reglamentària:
El text de la proposta
La memòria general elaborada
Qualsevol altra informació de què es disposi (estudis, informes, anàlisi comparada etc. ) que pugui resultar
d’interès per avaluar la mesura proposada

Valida

Neteja formulari

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 Fax 93 552 78 30 apdcat@gencat.cat www.apdcat.cat

Dades de contacte
delegat de protecció de
dades

dpd.apdcat@gencat.cat
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona
Tel. 93 552 78 05

Finalitat del tractament

Tramitar la vostra consulta prèvia

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament o als òrgans
que elaborin disposicions amb rang de llei o reglaments que les despleguin.
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.apd.cat).

Termini de conservació
de les dades

Mentre es mantingui el tractament sotmès a consulta prèvia i els seus efectes.

Reclamació

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

Signatura

