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Base de dades de recursos humans 

 

Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els expedients del personal del SOC i les 
dades de les persones que participen en processos selectius del SOC 

Legitimació per al tractament: 
Missió en interès públic o exercici de poders públics. 

Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de subvencions i ajuts 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els expedients de subvencions i ajuts del 
SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 

Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (10 o més anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de l'alumnat 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el tractament de dades de l'alumnat inscrit 
i que vol fer cursos al SOC 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (més de 10 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de beques 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els expedients d'ajuts i beques a persones 
que realitzen cursos de formació del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de persones formadores 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el tractament de dades de les persones 
expertes o formadores que realitzen activitats de formació professional per a l'ocupació 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (10 o més anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de persones demandants de feina 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les dades de les persones demandants 
d'ocupació inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per tal de millorar la seva 
ocupabilitat. 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de l'empresariat o de les persones que ofereixen feina 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar el tractament de les dades de l'empresariat 
o de les persons que ofereixen feina. 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de gestió econòmica i persones proveïdores 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar i controlar les dades de caràcter econòmic 
del personal del SOC i de terceres persones que hi presten serveis, aixó com el control dels 
ingressos i despeses relacionades amb persones proveïdores i beneficiàries 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades del registre 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar i controlar l'entrada i sortida de la 
documentació del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Base de dades de videovigilància i seguretat 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de controlar les persones que accedeixen físicament a 
les dependències del SOC i gravació per a possibles revisions de les imatges capturades, 
controlant principalment els accessos des de l'exterior per a les actuacions que l'equip de 
seguretat consideri oportunes. 

Legitimació per al tractament: 
Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la policia de 
la Generalitat i de les policies locals de Catalunya i de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d’agost 
per la qual es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en 
llocs públics. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Forces i cossos de seguretat. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (menys d'un any). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Sol·licitud de certificats de professionalitat i acreditacions parcials 
acumulables expedits pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les sol·licituds d'inscripció dels certificats 
de professionalitat i d'acreditacions parcials acumulables expedits pel SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Persones que reben accions realitzades dintre del sistema d'ocupació de 
Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones que participen en accions 
realitzades dintre del sistema d'ocupació de Catalunya per tal de donar informació 
estadística trimestral i anual a l'Estat i a la Comissió Europea. 

Legitimació per al tractament: 
Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació, Reglament (UE) 1303/2013, de 17 de desembre. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria, Organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (més de 10 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Gestió dels incidents a les Oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar i fer el seguiment dels incidents que es 
produeixen a les Oficines de Treball del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Missió en interès públic o exercici de poders públics. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Forces i cossos de seguretat, Administracions públiques amb competència en la matèria. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Gestió de les sancions administratives a persones perceptores i sol·licitants 
de prestacions per desocupació 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la d’iniciar, tramitar i finalitzar els procediments 
sancionadors a persones perceptores i sol·licitants de prestacions per desocupació. 

Legitimació per al tractament: 
Missió en interès públic o exercici de poders públics. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència en la matèria. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Membres del Consell de Direcció del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les dades de les persones que formen part 
del Consell de Direcció del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Portal Móncat 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de proporcionar informació i gestionar l'oferiment dels 
serveis que puguin necessitar els catalans i les catalanes que hagin optat per obtenir una 
experiència professional temporal a l'exterior. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable; Organismes de la 
Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Gestió d'operacions cofinançables pel Fons Social Europeu 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les sol·licituds de cofinançament del Fons 
Social Europeu, les verificacions realitzades i la presentació de despesa per a la seva 
certificació. 

Legitimació per al tractament: 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual 
s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (més de 10 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 
 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/


 
 
 

 

 

  18 

Gestió dels recursos multimèdia del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la captació, gravació, transmissió, 
conservació i emmagatzematge de les imatges i vídeos de les persones que participen a les 
activitats que organitza el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a personal docent, 
ponent o assistent. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Processos de selecció de personal del SOC 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de valorar els coneixements i aptituds de les persones 
que es presenten als processos selectius del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Portal Feina Activa 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de facilitar la intermediació entre persones que busquen 
feina i empreses que volen cobrir llocs de treball 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Verificacions in situ d'actuacions desenvolupades per entitats beneficiàries de 
programes cofinançat pel Fons Social Europeu 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la d’acreditar les verificacions in situ d'actuacions 
realitzades per entitats beneficiàries de programes cofinançat pel FSE on el SOC actua com 
a organisme intermedi. 

Legitimació per al tractament: 
Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre 
de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual 
s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la 
Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (més de 10 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Xarxa per a l'acompanyament personalitzat a la inserció laboral de les 
persones en situació de violència masclista i persones trans en el SOC 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les dades de les persones que formen part 
de la Xarxa. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència amb la matèria i altres òrgans de 
l'Administració Pública. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 
 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Activitats formatives 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar l'alumnat i el personal docent de les 
activitats formatives organitzades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Els usos 
previstos són la inscripció i la certificació de les persones assistents a les activitats 
formatives, així com els nomenaments, la contractació i la certificació del personal docent de 
les activitats formatives organitzades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Les dades es cedeixen a les persones responsables de formació de l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, als òrgans estratègics i a totes les persones que accedeixin a les 
dades en virtut del principi de publicitat activa previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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CIFO Virtual 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
La finalitat d’aquest tractament és la de seleccionar les persones que s'inscriuen a cursos de 
formació organitzats pel CIFO de l'Hospitalet. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (menys d’1 any). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Oferir els serveis dels projecte FEAG EGF/2021/006 ES/Cataluña Automotive. 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
Oferir els serveis del projecte FEAG EGF/2021/006 ES/Cataluña Automotive a les persones 
que puguin ser beneficiàries. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència amb la matèria i organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (d’1 a 5 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Realització de jornades organitzades pel Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
Gestionar les dades de les persones que participen en jornades organitzades pel SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (menys d’1 any). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Preinscripcions a cursos del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
Gestionar les dades de les persones que es preinscriuen a cursos del SOC. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Les dades es cedeixen a organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (d’1 a 5 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Sol·licitud d'informació sobre activitats que desenvolupen els Centres 
d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
Informar les persones interessades de les activitats formatives realitzades pels CIFO. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
Administracions públiques amb competència amb la matèria i organismes de la Unió Europea. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides. 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/
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Difusió i promoció de les activitats relacionades amb els programes de 
mobilitat internacional impulsades pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
 
 
Responsable del tractament: 
Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
Adreça: Carrer Llull, 297-307 (08019 Barcelona) 
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: 
Contacte Delegat de Protecció de dades: dpd.soc@gencat.cat 

Finalitat del tractament: 
Fer la difusió, promoció i justificació dels projectes i programes de mobilitat internacional que 
impulsa el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Legitimació per al tractament: 
Consentiment de la persona interessada. 
 
Altres destinataris a qui es comuniquen les dades: 
No es cedeixen les dades personals a tercers. 

Conservació de les dades: 
Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del 
tractament per a les que han estat recollides (d’1 a 5 anys). 
Més informació a: http://taad.cultura.gencat.cat/ 

Exercici de drets: 
Podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la 
limitació del tractament quan sigui procedent i l’oposició. Procediment per exercir els vostres 
drets a https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-
interessades/. La presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de 
certificat electrònic o bé, sistemes alternatius d’identificació. Heu d’indicar clarament a la 
vostra sol·licitud quin dret exerciu. 

Presentar una reclamació: 
Si considereu que els vostres drets s’han vulnerat, teniu dret a presentar una reclamació 
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit  o des 
de la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/) 
 

http://taad.cultura.gencat.cat/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/dret-de-les-persones-interessades/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/

