Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Coordinació de prevenció de riscos laborals
Responsable del tractament
Direcció General de Funció Pública
Contacte: Sub-direcció General de Relacions Sindicals i Polítiques Socials
dgfp.politiquesdigitals@gencat.cat
Delegat de protecció de dades
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona
Finalitat
Coordinar els serveis de prevenció de riscos laborals de tots els treballadors de la Generalitat de
Catalunya i dels organismes autònoms, i elaborar estadístiques.
Conservació de les dades
D’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental, les dades es conserven
indefinidament.
Legitimació
Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
Drets de les persones interessades
Teniu dret a obtenir informació sobre si es tracten dades personals que us concerneixen.
Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar
la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan
les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades d’acord amb les condicions
establertes a l’article 18 del Reglament general de protecció de dades. En aquest cas, únicament es
tractaran les vostres dades per exercir o defensar reclamacions o per tal de protegir els drets d’una
altra persona física o jurídica, o per raons d’interès públic important.
En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos al tractament de les vostres dades personals
sempre que motiveu la vostra sol·licitud.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitar la limitació de
les dades al responsable del tractament, carrer de Rivadeneyra, 6, 08002 Barcelona, mitjançant els
formularis d’exercici de drets que trobareu a l’enllaç Drets de les persones interessades També podeu
presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.cat.

