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Reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
de tutela de drets

 

Responsable del tractament 

 Tipus d’entitat 

               Generalitat de Catalunya                                          Administració local            

               Altres persones jurídiques                                        Altres entitats 

 Nom de l’organisme o entitat 

 

 Adreça 

 

Codi postal 

 

 Municipi 

 

 Telèfon  Adreça electrònica 
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Dret exercit 

Dret d’accés  Dret de rectificació  Dret de supressió 

Dret d’oposició  Dret de limitació  Dret de portabilitat 

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades 

D'acord amb el que estableix l'article 16 de la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades, interposo una reclamació perquè no s'ha atès el dret 
exercit, ja que: 

 No m'han contestat dins del termini establert legalment 

 M’han denegat totalment o parcialment el dret exercit 

 Altres (indiqueu-ne el motiu): 

Per acreditar aquesta reclamació, aporto la documentació següent: 

(aporteu la documentació que acrediti que prèviament heu exercit el dret davant el 
responsable del tractament; i, de la resposta que heu rebut, si n'hi ha) 
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Responsable del 
tractament  

Direcció de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades  
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 
Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a  08008 Barcelona                        
Tel. 93 552 78 05 

Finalitat del tractament  
Tramitar els expedients d’inspecció, sancionadors i de tutela 
d’exercici de drets. 

Base jurídica 
Missió realitzada en exercici de poders públics (art. 6.1.e 
RGPD); LOPDGDD Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Destinataris 

Altres autoritats de control de protecció de dades, quan la 
denúncia o reclamació n’afecta les competències (en particular, 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades); les persones 
interessades en el procediment; els jutges o tribunals; i el Síndic 
de Greuges. 
Les dades no 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 

6 anys, des que la resolució de les actuacions o del 
procediment administratiu esdevé ferma i, si escau, s’ha 
executat. 

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

Signatura 
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