CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, l’informem del següent:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES
L’informem que l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (d’ara endavant, “ACCIÓ”), amb domicili a
Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya), és la Responsable del Tractament de les seves dades
personals.
Vostè pot contactar amb el/la nostre/a Delegat/da de Protecció de Dades d’ACCIÓ a través de l’adreça postal
indicada, o a l’adreça de correu electrònic: dades.accio@gencat.cat.
QUINES DADES PERSONALS TRACTEM DE VOSTÈ, COM LES HEM OBTINGUT I PERQUÈ LES TRACTEM
Les dades personals que seran objecte de tractament seran aquelles contingudes en el seu CV i facilitades
per vostè a ACCIÓ amb la finalitat de valorar la seva candidatura per vacants presents o futures a cobrir en la
nostra organització.
PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS
El tractament de les seves dades personals està legitimat per la gestió de la seva sol·licitud per a treballar a
ACCIÓ així com l’aplicació, a petició seva, de les mesures pre-contractuals entre vostè i ACCIÓ.
CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES
ACCIÓ podrà facilitar les seves dades personals a administracions públiques (com per exemple l’Agència
Tributària, la Seguretat Social, l’autoritat en l’àmbit laboral), per al compliment estricte de les obligacions
legals a les quals ACCIÓ està subjecta per raó de la seva activitat.
Així mateix, ACCIÓ l’informa que les seves dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que
ACCIÓ tingui contractats per tal de poder desenvolupar la seva missió d’impulsar la competitivitat del sector
empresarial i la seva presència i interrelació en els mercats internacionals.
ACCIÓ realitza transferències internacionals de les seves dades a països que no disposen d’una normativa
equivalent a l’europea (“Tercers Països”) en els que l’entitat té establertes oficines. Les dades de contacte de
la seva titularitat es transmeten amb l’únic objecte de dotar d’accés al personal d’ACCIÓ que es troba
desplaçat a les oficines exteriors i que se sotmet a les polítiques d’ACCIÓ en matèria de confidencialitat i
protecció de dades. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, ACCIÓ aplica les garanties
establertes en la normativa vigent i únicament les realitza per al compliment de la seva missió d’interès
públic. L’informem també que ACCIÓ té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a tercers països.
Aquests proveïdors han estat contractats per ACCIÓ per obtenir els serveis que són necessaris per al
desenvolupament de les seves activitats i han subscrit amb ACCIÓ els contractes de confidencialitat i
tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar
la seva privacitat.
Sota cap concepte, ACCIÓ cedirà o transferirà les seves dades personals a altres empreses o entitats diferents
de les indicades en aquest apartat de “Cessions i transferències internacionals” sense el seu consentiment
previ.
Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se a el/la delegat/da de protecció
de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT TEMPS GUARDAREM LES SEVES DADES PERSONALS
L’informem que les seves dades es conservaran durant el termini màxim de dos (2) anys, en atenció a
possibles futurs processos de selecció, sempre que vostè no manifesti el contrari o exerceixi el seu dret de
cancel·lació o passi a formar part de la nostra plantilla laboral.
Finalitzat aquest termini, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.
QUINS SÓN ELS SEUS DRETS
L’informem que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, sol·licitar la seva
supressió quan les dades ja no siguin necessàries, sol·licitar l'oposició o limitació del tractament de les
mateixes o sol·licitar la seva portabilitat.
Per exercir aquests drets pot enviar un missatge al/la Delegat/da de Protecció de Dades d’ACCIÓ a l'adreça
postal o adreça de correu electrònic indicades anteriorment.
RECLAMACIONS
Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot presentar una
reclamació al/la nostre/a Delegat/da de Protecció de Dades davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, a través de la seva adreça postal C/ Rosselló, 214, C.P. 08008, Barcelona (Espanya) o bé a través de
la seva adreça electrònica dades.accio@gencat.cat.

