
 
 

 

Autoritzo al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya perquè publiqui a la pàgina web del COPC, a 

l’apartat llistat de coordinadores i coordinadors de (co)parentalitat, les següents dades 

professionals: 

 

Número de col·legiat/da ______________________________________________________________ 

Nom i cognoms  _____________________________________________________________________ 

Adreça/ces professional/s _____________________________________________________________ 

CP i població ________________________________________________________________________ 

Telèfon ______________________________  Mòbil ________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA és el responsable del tractament de les 

dades personals de la persona interessada i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es 

disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals. En conseqüència se li facilita la següent informació del 

tractament: 

Finalitat del tractament: Autorització de la cessió de dades professionals per a formar part del llistat de coordinadores i 

coordinadors de (co)parentalitat.  

Legitimació: El tractament de les dades personals està basat en el consentiment que prestarà l'interessat mitjançant la 

signatura del present document. En tot moment podrà retirar el seu consentiment.  

Destinataris: Les dades seran facilitades als interessats per prestar serveis de coordinació de (co)parentalitat. 

Ús de les dades: Les dades seran actualitzades al llistat de coordinadores i coordinadors de (co)oarentalitat del COPC per la 

posterior publicació a la web del COPC.  

Conservació de les dades: Les dades seran conservades pel COPC mentre l’interessat formi part del llistat de Coordinació de 

Parentalitat o no revoqui el seu consentiment. Posteriorment es bloquejaran i es conservaran durant el termini legalment 

establert. 

Drets: Es pot retirar aquest consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, 

limitació i oposició que preveu el Reglament comunicant-ho a la següent adreça: C/Rocafort, 129 - 08015 BARCELONA 

(Barcelona) o a la direcció de correu electrònic: lopd@copc.cat.  

Informació addicional: En tot cas, si considera que el tractament de dades no s'ajusta a la normativa vigent, sempre podrà 

presentar una reclamació davant l'autoritat de control a www.aepd.es 
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He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades i autoritzo el tractament de les meves 

dades personals. 

 

I, per a què consti als efectes que corresponguin, signo a Barcelona ____ de _____________ de 20___ 

 

 

_______________________ 

Signatura 
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