
Informació en matèria de protecció de dades 

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), 
les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de 
tractament per part del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de 
Catalunya (COEC), amb la finalitat de cursar la seva reclamació, i donar-li 
resposta a la queixa  plantejada com a usuari de serveis dentals. L’usuari 
accepta donar trasllat de la reclamació i els seus documents adjunts a aquelles 
persones que puguin estar implicades.  

La base legal pel tractament d’aquestes dades és el seu consentiment com a 
interessat i l’interès públic o l’exercici de poders públics per part del COEC. 

Podrà exercir els drets d’accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o 
limitació del tractament enviant un correu electrònic a l’adreça 
coec@coec.cat, o per escrit presentat a Travessera de Gràcia, 93 – 95 08006 
Barcelona. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça 
dpd@coec.cat. Com a interessat té el dret de presentar una reclamació davant 
l’Autoritat de Protecció de Dades corresponent.  

Les dades personals proporcionades en el present formulari es conservaran per 
part del COEC durant el període legal o contractualment previst o mentre es 
mantingui el seu consentiment, que té dret a retirar en qualsevol moment. No es 
farà cessió de les dades recollides a excepció que es faci en compliment d’una 
obligació o un requeriment legal, l’Administració, els jutjats i tribunals, les 
comunicacions necessàries a tercers per a la tramitació i execució 
d’actuacions. Preguem comuniqui de forma immediata al COEC qualsevol 
canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha 
proporcionat, amb la finalitat de què aquestes responguin amb veracitat a la 
seva situació personal en tot moment. 

 


