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Servei d'Inspecció i Registre
Dades de la persona reclamant
Aquest espai s'ha d'emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere,) s'identifiqui amb el nom sentit d'acord amb la targeta sanitària expedida pel CatSalut.
Tipus d'identificació
Gènere
Autoritzo a aquest Departament a revelar la meva identitat a les persones pertinents en el transcurs de la tramitació de la present queixa. 
 Vull preservar el meu anonimat. Entenc que preservar l'anonimat pot fer que la meva queixa sigui més difícil d'investigar. 
Dades del servei
Declaro que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud.
Signatura de la persona reclamant
Documentació que s'adjunta
1.
2.
3.
Comunicació del Departament a la persona reclamant
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Control dels serveis socials”
 
Responsable del tractament:  Direcció de Serveis del Departament de Drets Socials.
Finalitat: La finalitat és d'una banda, la gestió de les queixes i reclamacions i el seguiment i el control de les queixes rebudes i, d'altra banda, el control de les persones que assumeixin la direcció i responsabilitat higienicosanitària dels serveis residencials i d'atenció diürna.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
Destinataris: Les dades es cediran a altres òrgans, departaments o administracions públiques, d'acord amb la Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials, i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, quan sigui procedent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit al Servei d'Inspecció i Registre de la Direcció de Serveis per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a d.serveis.dso@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). 
Informació addicional al web: https://dretssocials.gencat.cat/protecciodades
 
Amb la vostra signatura, autoritzeu explícitament la unitat responsable per al tractament de categories especials de dades amb les finalitats indicades.
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