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INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES A COL.LEGIATS/DES 

 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA (COPC) 

CIF:  Q5855028F 
Contacte: lopd@copc.cat 
Delegat de Protecció de Dades: dpo@copc.cat 

Finalitat Gestió de la convocatòria, assistència i participació a la junta 
general i del seu sistema de votació telemàtica.  

Legitimació Estatuts del COPC, Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de 
professions titulades i dels col·legis professionals. , disposició 
addicional primera de la Llei 3/2020, de 18 de setembre, de 
mesures processals i organitzatives per fer front al covid-19 en 
l’àmbit de l’administració de justícia, modifica la Llei 2/1974, de 13 
de febrer, estatal, de Col·legis Professionals i RD Llei 8/2020, 
modificat pel RD Llei 19/2020, aplicable a les associacions, 
societats civils i mercantils, societats cooperatives i fundacions. 

Drets i 
informació 
addicional 

Pot exercir els seus drets en protecció de dades enviant un correu 
electrònic a lopd@copc.cat i també consultar més informació 
sobre el tractament de les seves dades a (participa.copc.cat) 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES 

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA (COPC) 

CIF: Q5855028F 

Adreça postal: C/Rocafort, 129 - BARCELONA 08015 (BARCELONA) 

Telèfon: 932478650 

Correu electrònic: lopd@copc.cat 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@copc.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals? 

mailto:lopd@copc.cat
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En COPC tractem les seves dades amb la finalitat de gestionar la convocatòria, 
assistència i participació a la junta general i el sistema de votació telemàtica.  

Per al tractament de les dades personals COPC utilitza plataformes de proveïdors que 
actuen a títol d'encarregat de tractament de COPC, en base a l’article 28 del RGPD, per 
permetre la gestió de la participació online a la junta general i del sistema de votació 
telemàtica. Els encarregats de tractament són la Ares.S.Coop. (eComitia) i Cisco Webex 
que garanteixen l’aplicació de les mesures de seguretat adequades a l’article 32 del 
RGPD i que tractaran les dades sobre la base de les finalitats anteriorment esmentades 
no suposant en cap cas una cessió de dades. 
 

Cisco WEBEX és el proveïdor de servei de videoconferència, i plataforma i medi pel qual 
tindrà lloc l’accés online a la junta general. Les autoritats reguladores dels Països Baixos, 
Polònia, Espanya i altres països han aprovat el programa i les polítiques de privacitat 
globals de Cisco, que ofereixen les garanties adequades per a la protecció de la 
privacitat, dels drets fonamentals i de les llibertats de les persones, en matèria de 
transferència de dades personals protegides en virtut de la legislació comunitària. Pot 
consultar tota la seva política de privacitat de dades personals al següent lloc web: 
https://www.cisco.com/c/es_es/about/legal/privacy-full.html   

 

Per quant temps conservarem les seves dades?  

Les dades personals proporcionades per complir amb finalitats estatutàries es 
conservaran mentre es mantingui la seva relació col·legial amb COPC  i posteriorment 
fins a complir amb obligacions legals de conservació sobre la base de normativa vigent.  

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades? 

La base de legitimació per al tractament de les seves dades és la seva vinculació com 

col·legiat o col·legiada al COPC en compliment de les seves obligacions estatutàries i 

l’exercici dels seus drets així com les respectives obligacions legals. La base de 

legitimació pel tractament de les seves dades de veu i imatge, les quals es  podran fer 

us per la intervenció en la Junta General, es el seu consentiment. Es considera l’activació 

del seu micròfon i/o càmera com una acció afirmativa de prestació del seu consentiment 

tal i com estableix el RGPD. 

Les categories de dades que es tracten són: 

https://www.cisco.com/c/es_es/about/legal/privacy-full.html  
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Nom, cognoms, número de col·legiat/da, adreça electrònica, NIF i telèfon mòbil (i imatge 
i veu, per intervenció a Junta General). 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

 Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si COPC estem tractant 
dades personals que li concerneixin, o no. 

 Les persones interessades tenen 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 altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les 
finalitats que van ser recollides. 

 En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del 
tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a 
l'exercici o la defensa de reclamacions. 

 En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació 
particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.  
COPC deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o 
l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

 Els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades en suport 
automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet 
el RGPD. 

 Al moment de la cancel·lació de les dades, únicament les conservarem 
bloquejades en compliment d'obligacions legals. 

Les dades que ha facilitat es tractaran per COPC d’acord amb les finalitats descrites en 
aquest document, i en aquest sentit se l’informa que podrà exercir, els seus drets 
d’accés, rectificació o supressió, o la limitació al seu tractament, i a oposar-se al 
tractament, així com el dret a la portabilitat de la dades a la següent adreça de correu 
electrònic lopd@copc.cat, sens perjudici del seu dret a també a presentar una 
reclamació davant una autoritat de control, tal com l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/inici), al carrer Rosselló 214, Esc. A, 1r. 1a., 08008 
Barcelona.  

 

 

 


