
 

Informació addicional en matèria de protecció de dades 

1- 1- Identitat del responsable del tractament i dades de contracte (incloent les dades de contacte del delegat de protecció de dades) 

 Identitat del responsable: Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

 Adreça postal: Carrer Doctor Aiguader, 24 

 Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpo_chb@imhab.cat 

2- Finalitats del tractament i legitimació del tractament 

Us informem que les vostres dades personals, recollides mitjançant el present formulari, aquelles dades contingudes en la documentació 

requerida que ens faciliteu i les dades consultades, seran tractades pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona amb la finalitat de tramitar la 

sol·licitud d’un habitatge per emergència social, verificar els requisits d’inscripció i el compliment adequat de totes les condicions 

necessàries per a l’accés a l’habitatge protegit demanat, com també de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació als 

adjudicataris d’aquests habitatges, així mateix, consultar les seves dades personals i la informació necessària a altres administracions 

públiques a l’efecte de controlar i verificar el compliment dels requisits dels processos d’inscripció a altres administracions i per a finalitats 

estadístiques referents a necessitats d’habitatge. 

La legitimació d’aquest tractament es basa en la necessitat en complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders 

públics conferits al Consorci de l’Habitatge; específicament, donar compliment a la Llei 22/1998, del 30 de desembre, de la Carta Municipal 

de Barcelona; Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge; i Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques; Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya i al Reglament revisat per a l’adjudicació d’habitatges i altres recursos residencials per emergència social per pèrdua d’habitatge 

de Barcelona. 

3- Destinataris  

Les vostres dades seran cedides a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, com a encarregat del tractament, i podran 

ser cedides als Serveis Socials municipals de Barcelona, a qualsevol de les administracions consorciades, a altres administracions en cas 

d’obligació legal, a subcontractistes encarregats de la gestió i tractament de dades amb les mateixes finalitats que les del propi Consorci 

de l’Habitatge de Barcelona, així com a promotors i gestors d’habitatges, als efectes que intervinguin, si és el cas, en els processos 

d’adjudicació dels habitatges, si s’escau. Aquesta cessió no impliquen una transferència a tercers països. 

4- Conservació de les dades 

Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació les finalitats indicades. Una vegada deixin de ser necessàries, 

les dades es conservaran bloquejades per al compliment de obligacions legals així com per finalitats històriques i estadístiques i quedaran 

exclusivament a disposició de les administracions públiques, els jutjats i els tribunals i autoritats de control dels diferents Estats membres, 

mentre no hagin prescrit les responsabilitats indicades anteriorment. Les dades seran eliminades un cop transcorreguts aquests terminis, 

tret aquelles dades que es tractin amb finalitats estadístiques. 

5- Drets 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de les seves dades que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona dugui 

a terme així com a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi 

, així com el dret a la portabilitat de les dades i a revocar el seu consentiment, quan legalment siguin procedents.  

Aquests drets poden ser exercits mitjançant un correu electrònic a dpo_chb@imhab.cat.  
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S’ha d’indicar en l’assumpte “Exercici de drets RGPD: Consorci de l’Habitatge de Barcelona” i acompanyar la sol·licitud amb una còpia de 

DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant, també s’haurà d’acreditar aquesta condició.  

Cas que la persona cregui que els seus drets no han estat adientment atesos pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control 

competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Per qualsevol consulta o reclamació en relació al tractament de dades personals 

poden posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades del Consorci de l’Habitatge de Barcelona mitjançant a la següent adreça 

electrònica indicada anteriorment: dpo_chb@imhab.cat.  

 

 

mailto:dpo_chb@imhab.cat

