
 

Política de protecció de dades de l’Institut 

Català Internacional per la Pau 

Qui és responsable del tractament de les vostres dades personals? 

El responsable de les vostres dades personals és l’Institut Català 

Internacional per la Pau, amb domicili al carrer Tapineria, 10, 3a planta, 

08002 Barcelona. L’adreça de correu electrònic a la qual us podeu adreçar 

per a qualsevol tràmit relatiu la protecció de les vostres dades personals 

és icip@gencat.cat. 

L’òrgan intern de l’ICIP que tramita qualsevol sol·licitud en relació amb les 

vostres dades personals és l’Àrea de Serveis Generals. 

  

Qui és delegat/ada de Protecció de Dades del l’Institut Català 

Internacional per la Pau i com us podeu posar en contacte amb 

ell/ella? 

El/la delegat/ada de Protecció de Dades és la persona encarregada de protegir 

el dret fonamental a la protecció de dades personals a l’ICIP i s’encarrega de 

supervisar el compliment de la normativa de protecció de dades. Podeu 

contactar amb el/la delegat/ada de Protecció de Dades de l’ICIP adreçant-

vos-hi per escrit al carrer Tapineria, 10, 08002 Barcelona, o bé a l’adreça 

electrònica icip@gencat.cat. 

  

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 

Tractem les vostres dades personals amb les finalitats següents: 

 Gestionar els nostres recursos humans. 

 Gestionar els processos selectius. 

 Gestionar les pràctiques universitàries. 

 Gestionar el tractament de les usuàries de la biblioteca 

 Gestionar les entrades i les sortides de documents. 

 Gestionar l’àrea economicofinancera. 
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 Gestionar els ajuts, premis i subvencions. 

 Gestionar la programació d’activitats de difusió (actes, tertúlies, 

conferències), així com les relacions institucionals 

 Trametre a les persones subscriptores les publicacions electròniques 

  

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals? 

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals, que 

fonamenten les finalitats dels tractaments exposats més amunt, és: 

1. Quan ens doneu el vostre consentiment per realitzar el tractament de 

les vostres dades. En aquest cas, podeu retirar aquest consentiment 

quan així ho desitgeu comunicant aquesta decisió a l’ICIP, bé per 

escrit, bé per correu electrònic. 

2. Quan el tractament és necessari perquè l’ICIP exerceixi les 

competències que li atribueix la llei. 

  

Durant quant de temps conservarem les vostres dades? 

Conservarem les vostres dades personals mentre siguin necessàries per al 

compliment de la finalitat del tractament. 

  

A quins destinataris comunicarem les vostres dades? 

No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que hi estiguem 

obligats per una llei o que ho hàgiu consentit prèviament. 

L’ICIP garanteix la privacitat de les dades personals que es cedeixin a 

eventuals encarregats de realitzar alguns dels tractaments descrits. 

  

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades? 

Com a titular de les vostres dades teniu la possibilitat d’exercitar els vostres 
drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, 

portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades basades 
exclusivament en tractaments automatitzats. 



 Dret d’accés: podreu consultar les vostres dades personals tractades 

per l’ICIP. 
 

 Dret de rectificació: podreu modificar les vostres dades personals quan 
no siguin exactes pel que fa a la teva situació actual. 

 Dret de supressió: podreu sol·licitar que no es tractin les vostres dades 

personals pel que fa a tractaments concrets. 
 

 Dret d’oposició: podreu oposar-vos al fet que les vostres dades siguin 
tractades pel que fa a tractaments específics. 
 

 Dret de limitació del tractament: el podreu sol·licitar en els casos 
següents 

 Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les vostres 
dades. 

 Quan el tractament no sigui lícit, però us vulgueu oposar al fet que 

aquestes dades siguin suprimides. 
 Quan l’ICIP no necessiti tractar les vostres dades, però les 

necessiteu per exercir o defensar una reclamació. 
 Quan us hagueu oposat al tractament de les vostres dades per 

complir una missió en interès públic o per satisfer un interès 
legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament 
prevalen sobre els vostres. 

 
 Dret de portabilitat: Podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades, 

llevat que la base legal del tractament sigui el compliment de missió 
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats al 
responsable.  

 
Si considereu que no hem tractat les vostres dades d’acord amb la normativa 

o els vostres requeriments, podeu contactar amb el nostre Delegat/ada de 
Protecció de Dades a l’adreça: icip@gencat.cat . 

Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de 

protecció de dades del vostre lloc de residència habitual, lloc de treball o on 

s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta és l’Autoritat 

Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) podeu accedir al seu web 

mitjançant l’enllaç http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/. 
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