La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.
Gràcies per utilitzar aquest servei
ID Registre: 0199/1053/2020
Data i hora: 24/09/2020 15:29:04

Autenticació i signatura fets amb VALId
Mecanisme d'autenticació: Certificat digital
Signada per: XAVIER MARIA ABELLO TOMAS

Dades del Sol·licitant / Interessat
Nom:
Raó social: ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL TAC DOTZE
DNI / NIF: Q4300246H
Domicili: Carrer Av. Ramon y Cajal, 70 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
Municipi: TARRAGONA (Tarragona)
C.P.: 43005
Telèfon 1: 877604001
Telèfon 2: 606410113
Adreça electrònica: administracio@tac12.tv

Dades del Representant
Nom: XAVIER MARIA ABELLO TOMAS
Raó social: ENTITAT PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL TACDOTZE
Tipus de document: DNI / NIF39666999A
Domicili: Carrer RAMON Y CAJAL, 70 Km.: Bloc: Escala: Pis: Porta: Nucli Municipal:
Municipi: TARRAGONA(Tarragona)
C.P.: 43005
Telèfon 1: 877604001
Telèfon 2: 606410113
Adreça electrònica: administracio@tac12.tv

Dades de la Sol·licitud
Exposo: Que hem de comunicar el nomenament de Delegat de protecció de dades de l'entitat pública empresarial local
TACDOTZE. Tot i ser un ens públic no tenim els permisos habilitats a traves de l'EACAT (hi estem treballant) per aquest
motiu
Sol·licito: Admeteu a tràmit la comunicació adjunta del nomenament de Delegat de Protecció de dades.
Documents relacionats:

formulari_DPDSignat.pdf
(Hash:052051071071070069062049074050061057056056055081087034043081032032085041045035095043088046046017021020023023029023017031)

Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per S.M.S.: No
Telèfon: 606410113
Per e-mail: Sí
e-Mail: administracio@tac12.tv
Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest tràmit: Sí

Responsable del tractament Autoritat Catalana de Protecció de Dades C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona Tel. 93 552 78
00 apdcat@gencat.cat; www.apdcat.cat Delegat de protecció de dades dpd.apdcat@gencat.cat C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008
Barcelona Tel. 93 552 78 05 Finalitat del tractament Atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de
protecció de dades. Base jurídica Consentiment. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment, adreçantvos a lAPDCAT.
Compliment duna obligació legal (art. 6.1.c) RGPD). Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud. Categories de dades Dades
identificatives: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, signatura i telèfon. Font de les dades Sol·licitud presentada per la persona
interessada. Destinataris Les dades no es comunicaran a tercers ni es transferiran fora de la Unió Europea. Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitarne la rectificació o supressió, oposarvos al tractament i sol·licitarne la limitació, enviant
la vostra sol·licitud a ladreça de lAPDCAT o mitjançant la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat). Termini de conservació de les
dades 6 anys. Reclamació Podeu presentar una reclamació adreçada a lAPDCAT, mitjançant la seu electrònica de lAutoritat
(https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
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