Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Fons d’Acció Social
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
Controlar els ajuts i la gestió dels pagaments del Fons d’Acció Social per al personal funcionari i
interí d’administració i tècnic i el personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Elaborar estudis i informes de gènere.
Conservació de les dades
Fins a la finalització de la relació laboral
Legitimació
Consentiment de l’interessat
Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Resolució TRI/3345/2005, de 15 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del III
Acord general sobre condicions de treball del personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de
Negociació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008 (s’ha prorrogat
la seva vigència. Cal tenir en compte que l’apartat 5.5 del III Acord ha estat desenvolupat per l’Acord
del Govern 134/2007, de 6 de novembre).
Destinataris
A l’Agència Tributària (Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost de la renda de les persones
físiques), a la Seguretat Social (Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de la Seguretat Social), als òrgans jurisdiccionals competents, als
departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
Drets de les persones interessades
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.

