
 

Informació detallada sobre Protecció de Dades 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS – SOL·LICITANTS DE FEINA 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades? 

Identitat: AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL – HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) – CIF: V-55096580  

Adreça postal: Camí d’Ur, 31, 17520 Puigcerdà 

Telèfon: 972 65 77 77 (CAT) / 04 88 62 77 77 (FR) 

Delegat de protecció de dades: http://www.hcerdanya.eu/ca/proteccio-de-les-dades-personals 

Contacte DPD: dpd@ticsalutsocial.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

A l´AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) tractem la informació que ens faciliten les 

persones interessades a treballar en la nostra entitat amb la finalitat de realitzar els processos habituals de selecció de personal. 

Quant de temps conservarem les vostres dades? 

Les dades proporcionades per persones interessades a treballar en la nostra entitat es conservaran durant 5 anys. Les dades d´aquells candidats  

que hagin arribat a participar en un procés de selecció, es conservaran durant 5 anys, per si s´ha d´atendre alguna reclamació referent a un expedient 

de contractació. 

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

La base legal per al tractament de les dades de persones interessades a treballar en la nostra entitat és el consentiment de l´interessat. 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? 

No es preveu comunicar dades a tercers, tret que sigui obligació legal. 

Quins són els vostres drets? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l´AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE 

CERDANYA (AECT-HC) estan tractant dades personals que la concerneixen o no. 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, 

sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.  

En determinades circumstàncies previstes a l´article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En 

aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament 

de les seves dades. En aquests casos, l´AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC) 

deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. 

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurar d´ús comú i lectura 

mecànica i a transmetre-les a un altre responsable. 

Com podeu exercir els drets? 

Mitjançat un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a l ’AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ 

TERRITORIAL - HOSPITAL DE CERDANYA (AECT-HC), Camí d’Ur, 31, 17520 Puigcerdà. També podeu realitzar la vostra petició per correu 

electrònic a dpd@ticsalutsocial.cat. 

Quines vies de reclamació hi ha? 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades. 
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