
Dret d’informació

Informació bàsica

Responsable Secretaria General de la Universitat de Barcelona
Finalitat Gestionar el concurs en línia enFABRAts
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La pròpia organització. No es contempla la cessió de dades a

tercers, tret que sigui obligació legal o sigueu el guanyador del
concurs

Drets Accedir  a  les  vostres  dades,  rectificar-les,  suprimir-les,
sol·licitar-ne  la  seva  portabilitat,  oposar-se  al  tractament  i
sol·licitar-ne la limitació dels tractaments

Informació
addicional

Es pot consultar la següent informació addicional 

Informació addicional

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la
Universitat  de  Barcelona,  amb adreça  postal  Gran  Via  de  les  Corts  Catalanes,  585,  08007
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.

2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?

L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona
és protecciodedades@ub.edu i la seva adreça postal és Gran Via de les Corts Catalanes, 585,
08007 Barcelona.

3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la vostra participació al
concurs enFABRAts. En aquest sentit, us enviarem missatges de correu electrònic informant-
vos de les preguntes del concurs així com per contactar-vos en el cas que sigueu guanyador del
sorteig que es realitzarà al final del concurs. Si sou el guanyador, podrem publicar el vostre
nom i cognoms al lloc web de la UB.

4. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?

En el cas que revoqueu el consentiment o un cop finalitzi el concurs, les vostres dades seran
suprimides.

5. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Per a poder dur a terme els tractaments indicats, precisem recollir les vostres dades personals
tenint com a base legal el vostre consentiment previ i  informat,  el  qual podeu revocar en
qualsevol moment.

6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?

Les  vostres  dades  només  seran  tractades  per  la  UB.  No  obstant,  en  el  cas  que  sigueu
guanyador del concurs, podrem publicar el vostre nom i cognoms al lloc web de la UB.

7. Quins són els vostres drets?
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Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal
sobre la vostra persona. En aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals,
així  com  a  sol·licitar  la  rectificació  de  les  dades  inexactes  o,  si  escau,  sol·licitar  la  seva
supressió.

En determinades circumstàncies podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres
dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades
per a l’exercici del dret de defensa o formular reclamacions. 

8. Com podeu exercir els vostres drets?

Mitjançant un escrit,  adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador,
adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes,
585,  08007  Barcelona),  o  mitjançant  un  missatge  de  correu  electrònic  a  l’adreça
secretaria.general@ub.edu.

9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?

Si  considereu  que  els  vostres  drets  no  s’han  atès  adequadament  podeu  comunicar-lo  al
Delegat de Protecció de Dades de la UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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