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C. de la Tapineria, 10 
08002 Barcelona           
Tel. 93 634 74 68 

Document de consentiment de tractament de dades de caràcter personal 

 
La Secretaria de Transparència i Govern Obert, del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya fa difusió i comunica les seves activitats a 
la ciutadania. Igualment, a través de la Direcció General de Participació Ciutadana i Processos 

Electorals gestiona mecanismes de participació ciutadana. 
 
En compliment de l’article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals i de l’article 13 del Reglament UE 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, es sol·licita el vostre consentiment per a incorporar les 
vostres dades el fitxer. 
 
Dades de la persona 

 
Nom i cognoms: 
Organització (si s’escau): 
Adreça de correu electrònic: 

 

Després d’haver llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que figura al revers: 

 

 Consento que el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través 

de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, tracti les meves dades amb la finalitat de gestionar 

els contactes per a la difusió de la informació i la promoció i difusió de les activitats que desenvolupa 

la Secretaria de Transparència i Govern Obert. 

 

 Consento que el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, a través 

de la Direcció General i la Secretaria de Transparència i Govern Obert, tracti les meves dades amb 

la finalitat de gestionar i fer el seguiment de les actuacions que comporten els processos participatius 

presencials o virtuals de matèries pròpies del Departament i de les consultes públiques prèvies de 

les iniciatives normatives del Govern, i la difusió i promoció de les activitats que du a terme 

l’esmentada Direcció General i la Secretaria de Transparència i Govern Obert, on s’integra. 

 

 Autoritzo que la meva imatge/veu pugui sortir en fotografies i/o vídeos corresponents a les 

activitats de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, publicades a webs de la Secretaria 

i plataformes d’Internet no administrades per la Secretaria ([especifiqueu una per una totes les 

xarxes socials on poden ser difoses]). 

 

Localitat i data 

 

Signatura de la persona  

 

 

 

  

A
0
6
-V

0
1
-1

9
 



 

Informació bàsica de protecció de dades  
 
Tractament: Contactes de la Secretaria de Transparència i Govern Obert  
Responsable del tractament: Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d'Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
Finalitat: Gestionar els contactes per a la difusió de la informació així com per a la promoció i difusió de les activitats 

que desenvolupa la Secretaria de Transparència i Govern Obert 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.  
Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del 

responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos 
previstos per la llei.  
Drets de les persones interessades: Per exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, 

oposició al tractament  i sol·licitud de limitació accediu a aquest enllaç exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades 
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar la fitxa amb la 

descripció del tractament Contactes de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, disponible al web del 
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 
 

Tractament: Gestió dels mecanismes de participació ciutadana 
Responsable del tractament: Direcció general de Participació Ciutadana i Processos Electorals del Departament 

d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya. 
Finalitat: Difusió i enviament de documentació rellevant relacionada amb els mecanismes de participació ciutadana de 

la Generalitat de Catalunya: processos participatius presencials o virtuals, espais estables de participació i participació 
en el procediment de producció normativa a través de consultes públiques prèvies o d'aportacions als textos articulats 
de les normes. Elaboració d'estadístiques per a l'avaluació i el seguiment dels mecanismes esmentats. 
Legitimació: Consentiment de la persona interessada. El consentiment es pot retirar en qualsevol moment.  

Destinataris: Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del 

responsable del tractament. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos 
previstos per la llei. 
Drets de les persones interessades: Per exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, 

oposició al tractament  i sol·licitud de limitació accediu a aquest enllaç exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades 
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer-ne els detalls podeu consultar la fitxa amb la 
descripció del tractament Gestió dels mecanismes de participació ciutadana de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, disponible al web del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.  

 
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/). 
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https://gencat.sharepoint.com/sites/ParticipacioCiutadana/Documents%20compartits/AG_N0036_SGQD_SP/G0326_Comunicació/G0326_BBDD/Protecció%20de%20dades/Fitxers_Dades_personals/Autoritzacions_DP/Models/exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades
https://gencat.sharepoint.com/sites/ParticipacioCiutadana/Documents%20compartits/AG_N0036_SGQD_SP/G0326_Comunicació/G0326_BBDD/Protecció%20de%20dades/Fitxers_Dades_personals/Autoritzacions_DP/Models/exteriors.gencat.cat/dretspersonesinteressades
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/index.html
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

