
REGISTRE DE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT  (ART. 30 RGPD)

30.2 RGPD

Encarregat del tractament de dades personals per compte de tercers:

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

Adreça: Passeig de Gràcia, 105, 3r, 08008 de Barcelona

Delegat de protecció de dades:

Es pot contactar amb el delegat de protecció de dades de l'Agència Catalana de Turisme a través de l'adreça postal anterior o a l'adreça de correu electrònic lopd.act@gencat.cat 

30.2.a) RGPD 30.2.c) RGPD 30.2.d) RGPD

Categories de tractaments de dades personals efectuats per cada client

Global Blue

Aquelles persones que 

sol·liciten els serveis 

de devolució d'IVA i 

que entren dintre de 

les categories de 

subjectes que poden 

sol·licitar la devolució

Dades de caràcter 

identificatiu; Dades de 

contacte; Dades 

professionals; Dades 

econòmiques, Dades 

financeres

A través de les Oficines de 

turisme de GenCat, per la 

sol·licitud directa de 

l'interessat.

Realitzar la gestió de la 

devolició de l'Impost sobre el 

valor afegit o IVA per 

compte del Responsable del 

Tractament.

Només es comuniquen les 

dades a les autoritats locals i 

al Responsable del 

Tractament

L'Agència Catalana de Turime aplica les mesures 

tècniques i organitzatives adequades per garantir 

un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en 

compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i 

la naturalesa, l'abast, el

context i les finalitats del tractament, així com els 

riscos de probabilitat i gravetat variables per als 

drets i les llibertats de les persones físiques

Premier Tax Free

Aquelles persones que 

sol·liciten els serveis 

de devolució d'IVA i 

que entren dintre de 

les categories de 

subjectes que poden 

sol·licitar la devolució

Dades de caràcter 

identificatiu; Dades de 

contacte; Dades 

professionals; Dades 

econòmiques, Dades 

financeres

A través de les Oficines de 

turisme de GenCat, per la 

sol·licitud directa de 

l'interessat.

Realitzar la gestió de la 

devolició de l'Impost sobre el 

valor afegit o IVA per 

compte del Responsable del 

Tractament.

Només es comuniquen les 

dades a les autoritats locals i 

al Responsable del 

Tractament

L'Agència Catalana de Turime aplica les mesures 

tècniques i organitzatives adequades per garantir 

un nivell de seguretat adequat al risc, tenint en 

compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i 

la naturalesa, l'abast, el

context i les finalitats del tractament, així com els 

riscos de probabilitat i gravetat variables per als 

drets i les llibertats de les persones físiques. 

Mesures de seguretat
Transferències a tercers 

països (fora UE - EEA)

30.2.b) RGPD

Clients (Responsables del Tractament de dades per 

compte dels quals actua l'Agència Catalana de 

Turisme)

Categories 

d'interessats

Categories de dades 

personals

Origen de les dades 

(com arriben a l'Agència 

Catalana de Turisme)

Finalitats

Passeig de Gràcia, 105, 3r
08008 Barcelona
Tel. 934 849 900
Fax 934 849 888
www.catalunya.com
http://act.gencat.cat/


