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INFORMACIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 
 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, l'informem que el responsable 

del tractament de les seves dades és Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI), amb CIF: Q1766003F i 

domicili en C/Albareda, 3-5, 3r, Girona, CP 17004, i que tractarem les seves dades amb la finalitat de dur a terme 

les funcions pròpies del Col·legi, així com per gestionar qualsevol altra relació que mantingui amb vostè, ja sigui en 

relació a sol·licituds per vostè efectuades oa la informació facilitada relativa a la concessió de beques, 

contractacions d'assegurances, sol·licitud d'utilització d'espais, cursos de formació, sol·licitud d'ajudes d'exoneració 

de pagament o elaboracions de tesi i totes les altres que siguin necessàries i puguin concórrer en la relació del 

Col·legi amb vostè com a col·legiat del mateix. Només li demanarem aquelles dades estrictament necessàries per 

prestar adequadament els serveis sol·licitats. 

 

L'informem que les dades facilitades podran ser utilitzades per remetre-li prospecció relacionada amb la realització 

de cursos de formació, seminaris, promoció dels membres del col·legi i altres serveis que puguin ser del seu interès. 

El consentiment per a la utilització de les seves dades per a fins de prospecció comercial és diferent del 

consentiment atorgat per a la finalitat principal, de manera que vostè pot no acceptar-la. 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vostè no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, 

durant els terminis de temps mínims establerts en la normativa legal vigent. 

 

Vostè autoritza que les dades facilitades siguin comunicades a tercers subcontractats per a la prestació de serveis 

de gestió administrativa, informàtica, comptable o fiscal. Tots els nostres col·laboradors i proveïdors disposen de 

compromisos de confidencialitat signats. Tanmateix, autoritza la possible comunicació, cessió, divulgació de les 

seves dades a les administracions públiques o altres entitats o persones col·laboradores, ens els termes establerts 

en la legislació aplicable vigent, per assolir les finalitats principal anteriorment esmentades.  

 

Si vostè proporciona a Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) dades de caràcter personal de terceres 

persones, garanteix que les ha recaptat lícitament i que ha subministrat a l'afectat la informació necessària sobre 

el tractament de les seves dades. Així mateix, vostè es fa responsable per sol·licitar el consentiment de l'afectat per 

a la cessió i tractament de les seves dades de caràcter personal per compte de Col·legi Oficial d'Infermeres / rs de 

Girona (COIGI). 

 

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) tracta dades 

personals que li concerneixin, o no. Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 

rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja 

no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació 

del tractament de les seves dades i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al 

tractament de les seves dades. Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI) deixarà de tractar les dades, 

excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. La base legal per al 

tractament de les seves dades és el seu consentiment atorgat al final d'aquest document. 

 

Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment posterior a l'atorgament, sense que aquesta decisió afecti el 

tractament efectivament realitzat amb les seves dades fins aquest moment.  

 

Davant de qualsevol fet que consideri com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades, pot 

formular denúncia per escrit davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) o davant l'Agència 

Espanyola de Protecció de dades (AEPD). 

 

Per a qualsevol dubte o comentari que tingui relacionats amb el tractament de les seves dades personals per part 

de Col·legi Oficial d'Infermeres / rs de Girona (COIGI), podrà posar-se en contacte directament amb el nostre 

Delegat de Protecció de Dades:  
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NOM: Carles Moret Llosas 

CIF: 40311116M 

TELÈFON: 972 21 70 64 

CORREU ELECTRÒNIC: responsabledeprotecciodedades@coigi.cat  

 

Atentament, 

Col·legi Oficial d'Infermeres/rs de Girona (COIGI)  

 

 

Nom: ________________________________________________________________________________________ 

DNI: __________________________________________________________________________________________ 

Telèfon: ______________________________________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 

          No desitjo rebre la prospecció comercial ens els termes anteriorment mencionats. 

 

 

Signatura: 
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