Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament
Proves d'aptitud i certificats acreditatius de competències de la ciutadania en tecnologies de la
Informació i la comunicació (ACTIC)
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
Acreditar les competències en tecnologies de la informació i comunicació (TIC) de la ciutadania
mitjançant una prova d’avaluació i l’emissió d’un certificat oficial, gestionar les dades de caràcter
personal derivades de la gestió del procediment d’acreditació i la gestió del Registre de l’ACTIC
(secció de persones acreditades), així com de l’elaboració d’estudis i informes de gènere, territori i
edat.
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,a valuació i
tria de la sèrie o sèries documentals que contenen aquestes dades.
Legitimació
Missió realitzada en interès públic d’acord amb l’article 53 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i el
Decret 89/2009, de 9 de juny, que regula l’ACTIC.
Destinataris
Les dades es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte
del responsable del tractament. No es cedeixen dades a tercers ni es fan transferències
internacionals de dades, tret que hi hagi una obligació legal.
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.

