
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNICAT AL COL�LECTIU  
sobre la Protecció de Dades 

 
 

 
Després de les accions fetes amb l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades i del Conseller d’Interior: 

http://www.elsindi.cat/pdf/denuncies/proteccio_dades_conseller.pdf 

instem a tots els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que 

estiguin en contra del tractament de les vostres dades 

personals i fotogràfiques per part del Departament d’Interior 

a que empleneu la instància que us adjunte’m i la presenteu a 

qualsevol dels registres de la Generalitat de Catalunya per que 

procedeixin a eliminar de la intranet les vostres dades 

personals i fotografies. 

 
 
CATalunya, a 5 de febrer de 2009 
 

 

 

 
 
Jaume Gustems 

TSRL. Seguretat i salut laboral del CAT 

Delegat del CAT 



 

 

 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ 
C/DIPUTACIÓ 355 
08009-BARCELONA 
 
En/Na............................................................. agent del Cos de Mossos d’Esquadra amb 
TIP .......................... i on la resta de les meves dades ja consten en aquest Departament. 
 
ASSUMPTE: OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  EN 
RELACIÓ AMB UN FITXER O TRACTAMENT 
 
D’Acord amb allò establert a l’article 6.4 i 17 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, m’oposo al tractament de les 
meves dades personals en base als motius següents: 
 
Primer.- Que sóc treballador del Departament d’Interior. 
Que  l’aplicatiu informàtic de que disposem els treballadors, integra, entre d’altres 
aplicacions, una Intranet a la que pot accedir qualsevol treballador de la Direcció 
General de  la Policia. 
En un directori d’aquesta Intranet, es poden consultar les dades personals dels 
treballadors: nom, cognoms, DNI i una fotografia personal de cada Agent.  
 
Segon.- Entenc que l’empresa per la qual treballo, tingui les meves dades personals, 
però m’oposo a que tracti les mateixes de forma que qualsevol treballador pugui 
conèixer les meves dades personals.  
A més a més, considero que la fotografia no és cap dada personal, i per tant, m’oposo 
així mateix, a que aquesta sigui tractada en aquest fitxer, i vull fer constar que mai he 
donat el meu consentiment a que les meves dades personals siguin tractades en aquest 
directori de la Intranet.  
 
Per tot l’exposa’t anteriorment, els demano que procedeixin a eliminar d’aquest 
directori, les meves dades personals i la meva fotografia, a l’empara de la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i que m’ho comuniquin tan bon 
punt això es produeixi. 
 
 
En cas de no atendre aquesta petició es podrà interposar l’oportuna reclamació a 
l’Agència Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets 
d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, la qual pot derivar en la petició d’indemnització pels danys i 
perjudicis causats en la meva persona per l’incompliment d’aquesta normativa, tal i com 
s’estableix a l’article 19 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
 
 
Catalunya a.........de..............................de 2009. 
 
 


