CLÀUSULA INFORMATIVA TRACTAMENT DE DADES DELS COL·LEGIATS
Responsable: COL·LEGI DE DISSENYADORS D’INTERIORS I DECORADORS DE CATALUNYA
NIF/CIF: Q5856149I
Adreça postal: Centre de Negocis Sant Màrius, despatx 17. Carrer de Sant Màrius, 13. 08022
Barcelona
Telèfon: 932 499 909
Correu electrònic: codic@codic.org
Delegat de protecció de dades: FERGO Abogados y Consultores, SLP
Correu electrònic: codic@codic.org

El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya (CODIC), d’acord amb el que
estableix l’article 13 del Reglament general europeu 2016/679 i l’article 11 de la LO 3/2018, de 5
de desembre, de protecció de dades de personals i garantia dels drets digitals, l’informa que:
1.

Les seves dades de caràcter personal formen part d’una base de dades gestionada sota
la responsabilitat del Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya
(CODIC) amb la finalitat de ser incorporades a un registre d’activitats de tractament, tal
com estableix la normativa legal en aquest cas.

2.

Les finalitats del tractament de dades són les següents:

-

Ordenació de l’exercici de la professió i representació de la professió.
Defensa dels drets i els interessos professionals dels col·legiats.
Formació professional permanent dels col·legiats.
Control deontològic i aplicació del règim disciplinari.
Assessorament jurídic al col·legiat. Procediments de visats.
Gestió i manteniment del cens col·legial i base de dades del Col·legi.
Gestió i administració interna del Col·legi.
Gestió i control de les activitats formatives que organitza el Col·legi.
Gestió i oferta de serveis que CODIC presta als seus col·legiats.
Gestió dels processos de registre dels usuaris a la pàgina web del Col·legi i al correu
electrònic codic@codic.org.
Registre de càrrecs corporatius.
Tramesa d’informació corporativa. Circulars informatives.
Gestió de convenis de col·laboració.

3.

Legitimació per al tractament de dades.

La base legal per al tractament de dades obeeix a l’execució de la prestació dels serveis que
ofereix aquesta entitat als seus col·legiats i al compliment de les seves obligacions legals.
4.

Comunicació de les dades.

Les dades es podran comunicar a les entitats següents:
-

Consell General de Col·legis de Decoradors i Dissenyadors d’Interior d’Espanya.
Col·legis professionals.
Entitats financeres a través de les quals es gestiona el cobrament de les quotes.
Corredoria o companyia d’assegurances de responsabilitat civil i d’altres assegurances
col·legials.
Universitats públiques i privades en el marc d’acords de col·laboració.

-

Administracions públiques competents, en els casos previstos per la llei i per a les
finalitats establertes.
Qualsevol altra que resulti de la normativa vigent, així com totes aquelles entitats amb
les quals sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del
servei esmentat anteriorment.

5.

Durada del tractament de dades.

Les dades per a la gestió dels serveis col·legials es conservaran el temps que el col·legiat estigui
d’alta al CODIC. Un cop finalitzada aquesta relació, les dades es podran conservar el temps exigit
per la legislació aplicable i fins que prescriguin les responsabilitats que se’n derivin.
6.

Els teus drets.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades personals, en
qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió,
portabilitat, limitació del tractament i, si no és objecte de decisions individuals automatitzades,
dirigir-se al delegat de protecció de dades mitjançant una comunicació escrita dirigida a l’adreça
indicada anteriorment.
També l’informem del dret que té de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant
els seus drets.
Igualment, i d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, sol·licitem el seu consentiment
exprés per utilitzar les imatges captades mitjançant fotografies i/o vídeos realitzats per la nostra
entitat, amb la finalitat de potenciar la imatge corporativa i publicar-les a la pàgina web de l’entitat:
SÍ Autoritzo el tractament de les imatges.
NO Autoritzo el tractament de les imatges.
El Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya (CODIC) informa que amb la
signatura del present document atorga el consentiment exprés per al tractament de les seves
dades.
Nom i cognoms:____________________________________________________
DNI:_________________________________________________________________
Data:_____/__________________/___________
Signatura _________________________
Per últim, AUTORITZO EXPRESSAMENT que:
a) A la base de dades del Col·legi i en aquelles altres llistes o cens professionals
considerats com a fonts d’accés públic, s’hi incloguin el nom, l’adreça i l’activitat, el
número de col·legiat, el telèfon professional i el correu electrònic.
b) Se m’enviï la publicitat o la informació que la Junta de Govern consideri d’interès per als
col·legiats.
Signatura _________________________

