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Perfil i trajectòria professional de l'electe
Dades d'identificació
Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Informació addicional
Altra informació addicional
Contacte:
Facilitar un correu electrònic i una telèfon de contacte que es publicarà al Portal de Transparència o a la Seu electrònica corporativa
Aquesta informació es farà pública en compliment de l'article 9.1 b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
https://www.seu-e.cat/web/ccvallesoriental/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/alts-carrecs-i-carrecs-eventuals
 
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament	
Consell Comarcal del Vallès Oriental.
C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00 ccvo@vallesoriental.cat; www.vallesoriental.cat
Delegat de protecció de dades
C/ Miquel Ricomà, 46, 08401 Granollers Tel. 93 860 07 00
dpd@vallesoriental.cat 
Denominació de l'activitat de tractament
Registre d'electe
Finalitat del tractament
a) La finalitat de l'enregistrament del so i la imatge de les sessions del Ple del Consell Comarcal per la creació d'un arxiu històric i la seva reproducció, parcial o total, al web del Consell Comarcal per permetre el coneixement per part dels ciutadans de les sessions publiques del Ple.
b) La finalitat és gestionar les comunicacions i aconseguir una correcta identificació dels membres electes del consell, els seus càrrecs i representació en organismes.
Base jurídica
Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics.
Categories de destinataris
Les vostres dades es publicaran al portal de transparència, d'acord amb la normativa aplicable.
Transferències internacionals de dades
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea
Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació o la seva portabilitat, enviant la vostra sol·licitud mitjançant escrit presentat en el Registre General del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a través de la seu electrònica www.vallesoriental.cat
Informació addicional:
Podeu trobar més informació a: www.vallesoriental.cat 
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