INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable del tractament:
▪

COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

▪

Domicili: C/ Portaferrissa, 18 1er 1a ,08002 Barcelona

▪

E-mail: catalunya@tscat.cat

▪

Telèfon: 93 318 55 93

▪

N.I.F.: Q 0869009A

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (en endavant “TSCAT”) tractarà les
dades personals facilitades en el present formulari amb la finalitat de procedir la
meva inscripció per assistir a l’Assemblea General Ordinària del COL·LEGI OFICIAL DE
TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA de col·legiats, que tindrà lloc de forma telemàtica (no
presencial) de conformitat amb la Disposició Addicional Sisena de la Llei 2/1974, de
13 de febrer, sobre Col·legis professionals, el proper dia 25 de novembre de 2020, a
les 16 hores en primera convocatòria i a les 16.30 hores així com gestionar l’adequat
desenvolupament de la mateixa.

Les dades personals es conservaran desprès de la finalització de l’Assemblea durant
el termini necessari establert en el procediment de votació que dels Estatuts del
TSCAT, així com el termini legalment previst per complir amb les obligacions legals
que disposi la normativa vigent.
Les dades personals facilitades seran comunicades a l’empresa proveïdora de la
plataforma utilitzada per a la celebració de l’Assemblea del TSCAT. Aquesta
comunicació és necessària per prestar el servei a través d’un tercer (encarregat de
tractament) amb la finalitat de posar a disposició la plataforma del TSCAT, gestionar
la celebració de l’assemblea, així com donar el suport tècnic necessari. La empresa
proveïdora es::
▪

COUNCILBOX TECHNOLOGY

▪

Domicili: Rúa das Pontes 4, Nigrán (Pontevedra)

▪

E-mail: info@councilbox.com

▪

Telèfon: 886580016

▪

C.I.F.: B27815596

No es produirà cap altra cessió, excepte per obligació legal.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al
tractament de les dades davant del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya C/

Portaferrissa, 18, 1r 1a, 08002, Barcelona, per correu postal, email
catalunya@tscat.cat. El TSCAT disposa d'un Delegat en Protecció de Dades qui
resoldrà les reclamacions o consultes que es plantegin pels interessats a
dpd@coltscat.cat. Pot també, presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat) .
DATA 04 de noviembre de 2020

