
Informació  sobre  el  tractament  de  dades  del  Registre  general  de  persones
productores de residus de Catalunya de l’Agència de Residus de Catalunya

A l’efecte d’allò  que estableix  el  Reglament  (UE) 2016/679,  del  Parlament  i  del  Consell,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE així com la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us
informem  que  les  dades  personals  proporcionades  es  tractaran  en  compliment  de  la
indicada normativa, tal com segueix:

Informació bàsica sobre protecció de dades

Identificació del tractament Registre general de persones productores de residus

de Catalunya

Responsable Agència de Residus de Catalunya

Finalitat Exercici  i  control  de  la  inscripció  de  l’activitat  de

producció  de  residus  en  el  Registre  general  de

persones  productores  de  residus  de  Catalunya,  i

gestió de les dades facilitades a través de l’aplicació

del  Sistema  Documental  de  Residus  (SDR)  per  a

altres tràmits relacionats amb l’activitat  de producció

de residus en el marc d’aquesta aplicació

Legitimació Consentiment de la persona interessada per procedir

a  la  inscripció,  modificació  de  dades  i  baixa  del

Registre general de persones productores de residus

de Catalunya 

Destinataris Les  dades  es  comunicaran  als  encarregats  de

tractament que proveeixin els serveis TIC per compte

del  responsable  del  tractament.  Les  dades  no  es

comunicaran  a  altres  categories  de  destinataris,

excepte en els casos previstos per la llei o quan ho

hagueu consentit prèviament

Drets Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades,

i la limitació o l’oposició al tractament. Cal utilitzar el

formulari  disponible  a  l’apartat  “Protecció  de  dades”

del web de l’Agència de Residus de Catalunya

Informació addicional Podeu  consultar  la  informació  addicional  i  detallada

sobre protecció de dades al següent enllaç

Dr. Roux 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05
residus.gencat.c
at

http://sdr.arc.cat/sdr/pdf/Informacio_tractament_dades_Registre_activitats_persones_productores_SDR.pdf

