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1. Dades d’identificació

NIFAjuntament/EMD de/d’

Sol·licitud
Entitats públiques

Assistència en matèria de protecció de dades FASE 1

1.1 Ens local sol·licitant

1.2 Representant legal de l’entitat pública

Nom i cognoms

en qualitat d’alcalde/essa de l’Ajuntament de/d’

Nom i cognoms

Càrrec

Adreça electrònica

Telèfon

Comarca

,

1.3. Persona de contacte responsable en matèria de protecció de dades a l’ens local 

2. Nombre d’habitants de la població

3. Indicar si us trobeu en alguna de les situacions següents

Fins a 1.000 habitants

De 1.001 a 5.000 habitants

De 5.001 a 10.000 habitants

De 10.001 a 20.000 habitants

L’entitat té subscrits contractes de serveis vigents amb proveïdors externs per a l’assessorament i l’assistència en 
matèria de protecció de dades i per a la prestació dels serveis de delegat de protecció de dades.

L’entitat pertany a una comarca en què el consell comarcal corresponent assumeix la prestació de serveis per a 
l’assessorament i l’assistència en matèria de protecció de dades i per a la prestació dels serveis de delegat de 
protecció de dades, ja sigui per la via de la prestació directa o per contractació externa.
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4. Eines disponibles

5. Observacions

Registre d’activitats de tractament (RAT) aprovat i publicat d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades 

Diputació de Girona

Espai al web o a la seu electrònica destinat a la informació sobre política de protecció de dades i de privacitat

Enllaç al RAT

Enllaç a l’espai sobre política de protecció de dades

Com a alcalde/essa, en representació de l’entitat, sol·licito assistència en matèria de protecció de dades, 
assumeixo totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i declaro:
a) Que les dades que conté aquesta sol·licitud es corresponen amb la situació de l’entitat en el moment de 
la signatura.
b) Que en cas de concessió del servei d’assistència en matèria de protecció de dades, em comprometo a complir 
les condicions expressades en la resolució corresponent.

6. Declaració responsable

L’ens local sol·licitant del servei, en qualitat de responsable de les dades personals que hauran de ser objecte de 
tractament, n’encarrega el tractament a la Diputació de Girona, que tractarà les dades com a encarregada del 
tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de dades. El tractament s’efectuarà donant 
compliment als termes i les condicions del Pla de Serveis i els annexos, que el sol·licitant declara haver llegit i 
acceptat, per a les finalitats que s’hi indiquen.

Informació sobre el tractament de dades 
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Signatura de l’alcalde/essa

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat:  Registre dels ens locals usuaris del Pla de Serveis i dels recursos de la Diputació de Girona.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1 c de l’RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e de l’RGPD). 
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment 
administratiu
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Informació bàsica de protecció de dades

Diputació de Girona

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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