
Nom empresa

Nom i Cognoms

Telèfon de contacte Móbil 

SOL·LICITO
formar part de la relació d’empreses per participar en les aportacions del COEIC/AEIC als esborranys de Normativa a 
consulta.

MANIFESTO
la meva conformitat en rebre els esborranys de normativa relacionats en les següents àrees:

  Activitats (industrials, pública concurrència,..)

  Administració pública i entitats col·laboradores 
(organismes, simplificació administrativa, tràmits, titulacions, etc..)

  Accessibilitat

  Autoprotecció. Plans d’emergència

  Acústica

  Aparells a pressió

  Aparells elevadors 
(ascensors, grues,..)

  Aparells i màquines  
(disseny, valoració, homologació i sinistres)

  Construcció: edificació, enderrocs, estructures

  Eficiència energètica

  Electricitat

  Electrònica industrial 
(automatització, robòtica)

  Emmagatzematge de productes químics i petrolífers

  Energies renovables 
(eòlica, solar tèrmica i fotovoltaica, hidràulica...)

  Facility management

  Gestió empresarial 
(qualitat, innovació, logística..)

  Indústria Nuclear

  Indústria Química

  Indústria Tèxtil i paperera

  Instal·lacions de gasos combustibles

  Instal·lacions i infraestructures urbanes 
(aigua, gas, sanejament,...)

  Instal·lacions tèrmiques: climatització, fred industrial

  Medi Ambient 
(residus, sanejament, contaminació atmosfèrica,...)

  Mobilitat

  Organització Industrial 

  Protecció contra incendis

  Prevenció de Riscos Laborals

  Política i promoció industrial i econòmica

  Seguretat de producte 
(marcatge CE, patents, metrologia...)

  Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)

  Transport i seguretat viària

  Urbanisme i obres públiques: topografia, plans d’ordenació, 
estudis de detall.. i carreteres, túnels,...

  Valoracions, taxacions i peritatges 
(immobles, maquinària, embarcacions, processos i/o organitza-
ció, assegurances)

  Vehicles 
(homologació, certificació i valoracions)

Adreça electrònica

Persona de contacte

Normativa a Consulta
Empresa

Feu arribar aquest document a l’atenció de Susana Rodríguez, 
al correu electrònic normativaconsulta@juridic.eic.cat 

El sotasignat declara que es dóna per assabentat dels drets i obligacions inclosos en el Procediment de Normativa a consul-
ta del COEIC.

Data:       Signatura de l’interessat/da



Qui es el responsable del tractament de les vostres dades personals?
Identitat: COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (COEIC)
ASSOCIACIÓ D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel. 933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les dades personals proporcionades seran objecte de tractament per COEIC/AEIC amb la finalitat de gestionar les dades de contacte de 
les persones físiques que presten serveis en l’empresa amb la qual aquestes institucions mantenen una relació comercial o professional. 

Quant de temps conservarem les vostres dades?
Les dades es conservaran mentre que la persona de contacte presti serveis a l’empresa i/o no sol·liciti la seva supressió. 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base jurídica per al tractament de les dades de contacte de les persones físiques que presten serveis en una persona jurídica és l’interès 
legítim del responsable. El tractament es limitarà únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional amb la finalitat 
de mantenir relacions amb la persona jurídica en la que l’afectat presta els seus serveis.  

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
No es preveu la cessió de dades a terceres persones, excepte obligació legal. 
No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals. 

Quins són els vostres drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a COEIC/AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, 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-ne la supressió quan, entre altres motius, 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 del RGPD, els interessats poden solIlicitar la limitació del tractament de les seves 
dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. COEIC/AEIC 
deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. 

 
Com podeu exercir els drets?
• Mitjançant un escrit adreçat a COEIC/AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona. 
• Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat
Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat. 

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, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Responsable  Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya

Finalitat  Gestionar les dades de contacte del representant de l’empresa

Legitimació Interès legítim  

Destinataris No se cediran a terceres persones, tret que sigui obligació legal 

Drets  Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Inf.Adicional Podeu consultar-la a continuació

 L’interessat/da reconeix haver llegit la informació bàsica i addicional sobre el tractament de les seves dades personals.

Data:       Signatura de l’interessat/da


