POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, li informem
que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del CONSELL DE COL.LEGIS
VETERINARIS DE CATALUNYA amb NIF Q5856091C i domicili social situat al C/ FERRAN PUIG Nº 15,
08023, BARCELONA, (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitat,
terminis de conservació i bases legitimadores:
-

-

Finalitat: Tramitar i gestionar la participació del concurs, així com poder realitzar les
comunicacions oportunes als finalistes i al/a la guanyador/a del concurs.
Termini de conservació: El termini imprescindible per complir amb la finalitat mencionada
anteriorment.
Base legítima: El consentiment del propi interessat
Cessions: Les seves seran comunicades en cas de ser necessari a empreses
col·laboradores amb les que sigui necessària la comunicació amb l’objectiu de complir amb
la finalitat mencionada. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió es el
consentiment. El fet de no facilitar les dades a les entitats mencionades implica que no es
pugui complir amb la prestació del servei.
Transferències internacionals de dades: No es preveuen.

A la vegada, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a la
direcció de correu electrònic protecciodades@veterinaris.cat o al telèfon 902 877 192.
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades, podrà
exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió (“dret al oblit”), portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment
prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o
al correu electrònic exercicidrets@veterinaris.cat. Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent per
presentar la reclamació que consideri oportuna.
Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com a camps obligatoris i requerits. En
conseqüència, s’entendran com necessaris per realitzar les finalitats mencionades amb anterioritat.
El CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE CATALUNYA informa que amb la firma del present
document atorga el consentiment explícit pel tractament de les dades amb les finalitats mencionades
anteriorment.

