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AUTORITZACIÓ PER LA RECOLLIDA DE CERTIFICATS 

 
 

Arquitecte/Societat titular del 
certificat 

Nom i cognoms de l’arquitecte o denominació i noms i 
cognoms del representant de la societat que autoritza la 
recollida del certificat: 

............................................................................................

............................................................................................ 

Signatura: 

 

 

          

Data:  ........................................ 

 

Persona autoritzada per a la 
recollida del certificat 

Nom i cognoms de la persona autoritzada: 

...........................................................................................
DNI/NIE (cal mostrar el document original al personal del COAC 

per a la verificació de la identitat): 

................................ 

Signatura: 

 

 

          

Data:  ........................................ 

 

Document que es retira  
(Especificar) 

 

  
 

 
En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 
de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, 
l’informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb la finalitat 
d’acreditar la recollida de certificat col·legial pertanyent a arquitecte o societat professional col·legiats mitjançant representant designat 
per aquests (art. 5 Llei 39/2015 de procediment administratiu). 
 
Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixi cap dret dels que l’emparen. 
No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu 
consentiment previ. Un cop les seves dades ja no siguin necessàries, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades. 
Així mateix, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament 
dirigint-se al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili a Plaça Nova, 5  08002 Barcelona, o enviant un correu electrònic a 
dadespersonals@coac.net, junt amb una fotocòpia del seu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vol exercir. Té 
igualment dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament 
efectuat abans de la retirada del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no 
s'ajusta a la normativa vigent, davant l'Autoritat de control (http://apdcat.gencat.cat/ca/inici . Per a més informació sobre aquest tema, 
consulteu la nostra política de privacitat a https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat 

  

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/union_europea/reglamentos/common/pdfs/Reglamento_UE_2016-679_Proteccion_datos_DOUE.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-23750
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-979
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
mailto:dadespersonals@coac.net
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat

