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Sol·licitud d’aprovació de normes corporatives vinculants
 

Responsable del tractament 

 Tipus d’entitat 

 Generalitat de Catalunya                                          Administració local            

 Altres persones jurídiques                                        Altres entitats 

 Nom de l’organisme o entitat 

 

 Nom i cognoms de la persona que fa la consulta1 

 

Lloc de treball / Càrrec 

 

Nom i cognoms del representant (si escau) 

 

 Adreça 

 

Codi postal 

 

 Municipi 

 

 Telèfon  Adreça de correu electrònic 

 

 

 

 

 

1 Responsable del tractament, encarregat del tractament, delegat de protecció de dades o persona que presenta la sol·licitud 

d’autorització 
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Sol·licito: 

Que s’aprovin les normes corporatives vinculants que s’adjunten a aquesta sol·licitud. 

 

Observacions 

 

 

 

 

 

 

 

Documentació que s’aporta (marqueu amb una x la documentació que adjunteu a la 
sol·licitud) 

Projecte de normes corporatives vinculants 

Altra documentació 

 

 

 



 

3/3 

 

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  Tramitar les normes corporatives vinculants. 

Base jurídica 
Exercici d’una potestat pública. Les dades són obligatòries per 
tramitar la sol·licitud. 

Destinataris 

Les vostres dades es comunicaran al Comitè Europeu de 
Protecció de Dades i a la Comissió Europea. No es 
comunicaran a altres 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 les normes corporatives. 

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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