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........................... de .................................... de 20 
 
 
 
 

Sr. Secretari del 

COL·LEGI D'ARQUITECTES DE 

CATALUNYA 
 

Barcelona 
 
 
Benvolgut company: 

A la vista dels antecedents que es troben a l'arxiu i registres d'aquest Col·legi, us   

agrairia em lliuréssiu una certificació acreditativa dels següents extrems: 

 
 
 
 
 

L'esmentada certificació es sol·licita per a que tingui efectes davant  

Atentament, 

 
Nom i firma.................................................................................... 
(núm. col·legiat).................... 
 
 
 
 
En compliment del 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, t’informem que les dades personals que ens facilites voluntàriament en omplir i lliurar-nos aquest 
formulari, seran tractades i conservades durant els terminis necessaris pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya com a responsable del tractament, 

d’ordenar i vetllar pel correcte exercici professional de l’arquitectura, defensar la professió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de 
la teva relació amb COAC i totes aquelles relacionades i exigides per la normativa legal vigent. 
Les dades que ens facilites es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre que no exerceixis cap dret dels que t’emparen. 
No es comunicaran a tercers, excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el teu consentiment 
previ. Un cop les dades ja no siguin necessàries, seran anonimitzades de forma irreversible. Les dades anonimitzades i agregades poden ser 
emprades per realitzar estadístiques per a l'estudi i anàlisis de les necessitats i preferències professionals dels arquitectes, així com de les de la 
societat en relació als serveis d’arquitectura. 
Tens dret a demanar l’accés, rectificació i supressió de les teves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-te 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 
teu DNI o document anàleg en dret, indicant el tipus de dret que vols exercir. Tens 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, i podria afectar a la prestació 
dels servei. També tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici si 
consideres que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, Per a més informació sobre aquest tema, consulta la nostra 
política de protecció de dades a https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat i https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals  

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-2008-979
mailto:dadespersonals@coac.net
http://apdcat.gencat.cat/ca/inici
https://www.arquitectes.cat/ca/politica-de-privacitat
https://www.arquitectes.cat/ca/rgpd-tractament-dades-personals

