
AUTORITZACIÓ DE CESSIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 

Barcelona, 30 de novembre de 2022 

 

Benvolgut/da col·legiat/da, 

 

Per la present us informem que, per tal que el Departament de Justícia de Catalunya pugui 

confeccionar la llista de pèrits judicials per a 2023 prevista per la Llei d’Enjudiciament Civil 

(articles 341 i següents) i la llista dels pèrits judicials que estan disposats a actuar en els supòsits 

i condicions fixats per l’Ordre JUS/419/2009, és necessari que el Col·legi de Logopedes de 

Catalunya (CLC) cedeixi al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya les dades 

de caràcter personal de les persones col·legiades que han decidit expressament incorporar-se a 

aquestes llistes. 

 

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de 

Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantia 

dels drets digitals, les persones col·legiades que hagin decidit incorporar-se a les llistes de 

pèrits judicials previstes per la LEC i/o per l’Ordre JUS/419/2009, com a titulars de les seves 

dades de caràcter personal, han d’autoritzar de forma expressa al CLC per tal que el Col·legi 

pugui cedir aquestes dades al Departament de Justícia amb les  finalitats anteriorment citades. 

 

És per aquest motiu que mitjançant aquest escrit us sol·licitem que ens manifesteu el vostre 

consentiment exprés i ens autoritzeu per a cedir les vostres dades de caràcter personal al 

Departament de Justícia. Us recordem que sense aquesta autorització de cessió de dades de 

caràcter personal, signada i degudament atorgada a favor del CLC, el Col·legi no podrà 

trametre les vostres dades al Departament de Justícia, i no podreu formar part de la llista de 

pèrits a la qual us heu apuntat. 

 

En darrer lloc us recordem que d’acord amb la normativa de protecció de dades esmentada, 

teniu dret de revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant 

del Col·legi, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les 

vostres dades adreçant-vos per escrit a 

dades a c lc@dpo.microlabhard.es 

i nfo@clc.cat o al nostre Delegat de Protecció de 

 

Aquest escrit, degudament signat, amb el seu nom i cognoms, la data, el DNI i el número de 

col·legiat, s’ha de remetre al Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC), amb seu al Passatge 

Pagès, 13 (08013) de Barcelona, c om a molt tard el dia 23 de desembre de 2022. 

 

Si accepta la cessió de les seves dades en els termes citats, si us plau ompli aquest formulari 
 

    (nom i cognoms), amb 

DNI/NIF número  i  número de col·legiat/da    

AUTORITZO al CLC perquè cedeixi les meves dades de caràcter personal al Departament de 

Justícia de la Generalitat de Catalunya en els termes abans expressats. 
 

  (lloc),  (data). 

Signatura: 

mailto:lc@dpo.microlabhard.es
mailto:nfo@clc.cat

