INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE
CARÀCTER PERSONAL
El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE
BARCELONA, constituïda com Oficina Tècnica de Rehabilitació, tracta les vostres dades personals per
encàrrec de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, responsable del tractament, per executar les
prestacions derivades del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l’instrument de recuperació
Next Generation, per a la divulgació, impuls, informació i assessorament a les persones propietàries i
comunitats de veïns.
Activitat del tractament
Ajuts a instal·lacions, adequació i rehabilitació.
Responsable del tractament
Agencia de l’Habitatge de Catalunya
C/Diputació 92,08008 Barcelona
Telf. 932287100
Protdades.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat
Delegat de protecció de dades
Dpo.ahc@gencat.cat
C/Diputació 92,08008 Barcelona.
Telf. 93 228 71 00
Finalitat del tractament
La gestió relativa a l’atorgament dels ajuts per a instal·lacions i per a l’adequació i rehabilitació
d’habitatges i edificis d’habitatges.
Base jurídica
Missió realitzada en interès públic essencial (art. 6.1 e i 9.2 g RGPD).
Destinataris
L’Administració Tributaria i les persones que accedeixen a les dades en virtut del principi de publicitat
activa previst a la normativa de transparència. Tanmateix, us comuniquem que les vostres dades podran
ser cedides al Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Catalunya i a la resta de Col·legis d’ArquitectesTècnics i Aparelladors de Catalunya.
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la
limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de l’Agència.
Termini de conservació de les dades
Expedients de subvencions per a la rehabilitació general d’habitatges i d’edificis: destrucció tota en un
termini de 10 anys (TAD 348).
Expedients de subvencions per a la reparació d’edificis afectats per patologies estructurals: conservació
permanent de la sèrie documental excepte la documentació de caràcter individual i la de la gestió de la
despesa que es destruirà en un termini de 5 anys (TAD346).
Expedients de subvencions per a la rehabilitació d’edificis en situació de risc. Destrucció total en un termini
de 5 anys (TAD 347).
Reclamació
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació
prèvia davant el delegat de protecció de dades (dpo.ahc@gencat.cat). Aquesta reclamació s’ha de
resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar de la seva recepció.
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades

