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Informació bàsica sobre protecció de dades del tractament Premis #FPCAT
Responsable del tractament: Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
Finalitat: Tramitar i resoldre les convocatòries dels Premis #FPCAT a les bones pràctiques que s'hagin desenvolupat en l'àmbit de la formació professional per distingir les actuacions i els projectes que hagin contribuït amb excel·lència als interessos de la formació professional, amb l'aplicació de mètodes o tècniques de millora, innovació i/o qualitat en els sistemes pedagògics, ocupacionals, de gestió i d'assessorament; l'adequació a les necessitats del mercat de treball; la creació de materials didàctics, i qualsevol altra aportació significativa i notable que mereixi un reconeixement especial.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. Procediment per exercir els vostres drets a la pàgina web de l’Agència.
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