Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Gestió de persones radioaficionades i banda ciutadana CB-27
Responsable del tractament
Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital
Contacte: Carrer Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat
Delegat de protecció de dades
Contacte: dpd.politiquesdigitals@gencat.cat
Via Laietana, 26, 08003 Barcelona
Finalitat
Gestionar les actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a l'ús especial de l'espectre
radioelèctric per persones radioaficionades i per a l'ús de la banda ciutadana CB-27. Gestionar les
actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a l'ús especial de l'espectre radioelèctric per
persones radioaficionades i per a l'ús de la banda ciutadana CB-27.
Conservació de les dades
Les dades personals es conserven durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual
es van recollir. Transcorregut aquest termini, d’acord amb la normativa vigent en matèria documental
i arxiu, les dades es conservaran de forma indefinida mentre no existeixi la taula d’accés, avaluació i
tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.
Legitimació
Missió realitzada en interès públic d’acord amb la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de
Telecomunicacions i el Reial decret 1385/2008, d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de
l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques.
Destinataris
Es preveuen comunicacions de dades a la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i per a la Societat
de la Informació (Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, i Reial decret 1385/2008,
d'1 d'agost, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya
en matèria de comunicacions electròniques) i al Departament d'Interior davant la possibilitat de crida
en situacions d'emergència, greu risc col·lectiu, catàstrofes o calamitats públiques. (Llei 4/1997, de 20
de maig, de protecció civil de Catalunya), amb el consentiment de la persona interessada, i de l'Ordre
IET/1311/2013, de 9 de juliol, per la qual s'aprova el reglament d'ús del domini públic radioelèctric per
radioaficionats.
Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per
compte del responsable del tractament.
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 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.

