Gerència
Servei del Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i d'altres Publicacions Oficials
Londres, 55
08036 Barcelona
Tel. 934 022 581
Fax 934 022 775
https://bop.diba.cat - bop@diba.cat

Sol·licitud d'alta al servei de Gestor d'anuncis compartits
Dades de l'anunciant:
Entitat
NIF/CIF
Dades de l’usuari/ària autoritzat/ada:
Nom i cognoms
Càrrec

NIF

Adreça electrònica
Disposa de certificat electrònic

Sí

No

,
Signatura de l'usuari/ària

de

de 20

Nom, signatura i càrrec del representant de l'organisme anunciant

Un cop formalitzat aquest document, retorneu-lo a l'administració del BOPB per fax al 934 022 775 o per correu
electrònic (bop@diba.cat).

Us informem que el tractament de les vostres dades personals és responsabilitat de la Diputació de Barcelona i
que té dues finalitats: publicar el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), d’acord amb l’obligació legal
d’editar i gestionar aquest diari oficial segons la Llei 5/2002, de 4 d’abril reguladora dels butlletins oficials de les
províncies, i utilitzar alguna de les dades facilitades per a comunicar-vos novetats del servei o per a conèixer la
vostra opinió sobre el servei prestat.
Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n’ha originat la recollida, seran eliminades de la base de dades
del BOPB.
Així mateix, us informem que les dades ni se cediran ni es transferiran sense el vostre consentiment o una previsió
legal, i que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament, d’acord amb
la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment a les oficines del Registre.
D'altra banda, us informem que per a la recollida d'informació estadística es fa servir Google Analytics. La informació
que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa a Google, que l'arxiva en els servidors del
seu lloc web. Amb la finalitat d'anonimitzar l'adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l'opció Anonymize IP,
incorporada en el mateix sistema, que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça convertint-los en 0.
Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la
vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (delegatprotecdades@diba.cat).
Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
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