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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat "Gestió de persones radioaficionades i banda ciutadana CB-27" del Departament de la Presidència, la finalitat del qual és gestionar les actuacions de la Generalitat de Catalunya relatives a l'ús especial de l'espectre radioelèctric per persones radioaficionades i per a l'ús de la banda ciutadana CB-27. 
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General de Comunicacions Electròniques i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al carrer de Salvador Espriu, 45-51, 08908 L'Hospitalet de Llobregat. 
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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat "Base de dades de gestió de la formació" del Departament de la Presidència, la finalitat del qual és realitzar operacions de caràcter automatitzat i manual per interrelacionar cursos, alumnat i professorat i fer la seva explotació estadística.
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció de Serveis i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona.
Sol·licitud d'expedició del carnet català de radioaficionat/ada
Objecte de la sol·licitud
Dades personals 
Dades d'identificació del pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors d'edat)
Declaració
Declaro que les dades indicades són certes.
Autoritzacions
Autoritzo la Direcció General de Comunicacions Electròniques a comunicar les dades relatives al meu expedient, a altres administracions públiques, a fi de coordinar funcions directament relacionades amb l'exercici de la radioafició. 
Dades sobre l'autorització de l'ús de l'espectre
Dades sobre la instal·lació i l'equip
Marca Comunitat Europea (CE)
Documentació adjunta
Fotografia (mida carnet)
Fotocòpia DNI/NIF/NIE
Presidència
Generalitat de Catalunya
Detecció individual de necessitats formatives per al Pla de Formació 2014
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