
IMPLANTACIÓ DEL REGLAMENT EUROPEU 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU DE 
27/04/2016 EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES ALS COL·LEGIS PROFESSIONALS 
 

DRET  D’INFORMACIÓ  DEL  COL·LEGI 
 
Les dades personals que ens faciliteu en aquesta sol·licitud seran tractades pel Col·legi Professional de 
Delineants de Tarragona, amb la finalitat de gestionar l’alta col·legial, portar el registre de col·legiats, vigilar i 
controlar l’exercici professional i per desenvolupar la resta de funcions previstes als seus Estatuts 
(Resolució JUS/2654/2010, de 26 de juliol) i a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals, i per informar-vos per mitjans electrònics o d’altres 
sobre assumptes i serveis d’interès professional. 
 
Les dades que legalment es determinin seran accessibles públicament. Així mateix, les vostres dades podran 
ser cedides al Consell de Col·legis de Delineants de Catalunya, al Registre del Departament de Justícia de la 
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres 
corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment. 
 
Les dades es conservaran des de la data de la seva col·legiació i durant tot el termini que preveu la Llei 
9/1993, de 30 de setembre, sobre patrimoni cultural català, des de la seva baixa de col·legiat. 
 
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant 
del Responsable del tractament: Col·legi Professional de Delineants de Tarragona, CIF Q4367130D, carrer 

Apodaca, 20, 1er,  43004 – Tarragona, per correu postal, e-mail   coldelta@tinet.cat. 
 
Podeu, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 
 
 
 

            
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
  

            

           

           

             

           

           
 

 

     

 
                                                                             

C O N S E N T I M E N T

En./Na._________________________________________________________________

NIF.______________________

Autoritzo al Col·legi  Professional  de  Delineants  de  Tarragona i  l’Associació  Professional  de  Col·legiats  de 
Tarragona, per  tal  que les  meves  dades  identificatives (nom  i  cognoms,  NIF,  adreces,  e-mail i telèfon)
puguin  ser cedides a  les entitats, empreses,  professionals, i pàgina  WEB  corporativa del Col·legi, amb la 
finalitat que em puguin informar d’assumptes d’interès professional i dels seus serveis, per via electrònica o
altres mitjans.

Marqui la casella corresponent:
SI          No

  Borsa de treball en pàgina WEB Corporativa.

  Col·legiats autònoms en pàgina WEB Corporativa.

  Col·legiats de millora de treball en pàgina WEB Corporativa.

  Empreses que demanen delineants en ofertes de treball.

  Col·legiats a Internet.

  Assessor Fiscal.

Aquest  consentiment  podrà  ser revocat en  qualsevol  moment  enviant  un  correu  electrònic  a

coldelta@tinet.cat, per correu postal al apartat de correus nº. 632, 43080 – Tarragona.

En data, . . . . . . . . . . . . . Signatura, 
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