
  
 

ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA - Grupal 

Dret d’informació - Informació addicional 

Responsable del tractament Secretaria General de la Universitat de Barcelona 

C/ Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 

secretaria.general@ub.edu 

Delegat de protecció de dades protecciodedades@ub.edu 

Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona 

Finalitat del tractament Gestió de les accions d’orientació universitària en què us inscrigueu/participeu del 

Servei d’Atenció a l’Estudiant. Així mateix i, si ens doneu el vostre consentiment 

marcant la casella corresponent, tractarem les vostres dades personals per enviar-

vos informació sobre altres accions d’orientació universitària que organitza el 

Servei d’Atenció a l’Estudiant 

Base jurídica La base legal per al tractament de les vostres dades personals amb la finalitat de 

gestionar les accions d’orientació universitària és l’execució d’un contracte. Pel que 

fa a l’enviament d’informació sobre d’altres accions d’orientació universitària que 

organitza el Servei d’Atenció a l’Estudiant, la base legal és el vostre consentiment 

previ i informat, el qual podreu revocar en qualsevol moment. Totes les dades 

sol·licitades són necessàries per a l’execució de les finalitats esmentades en 

l’apartat anterior. 

Termini de conservació de les 

dades 

Pel que fa a les dades personals tractades per a la gestió de les accions d’orientació 

universitària en què us inscrigueu/participeu es conservaran permanentment.  

Pel que fa a les dades personals tractades per a l’enviament d’informació d’altres 

accions d’orientació universitària que organitza el Servei d’Atenció a l’Estudiant les 

conservarem fins que revoqueu el vostre consentiment. 

En tot cas, abans de procedir a la corresponent supressió, les vostres dades seran 

bloquejades, és a dir, les guardarem de tal manera que no les podrem utilitzar per 

enviar-vos cap missatge de correu electrònic i únicament les conservarem a 

disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les 

possibles responsabilitats nascudes del tractament. Un cop prescrites aquestes 

possibles responsabilitats, suprimirem les dades.  

Destinataris La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la 

cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, 

únicament s’enviaran les dades necessàries.  

Drets de les persones 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 previstes a l’article 18 RGPD 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.  

En virtut del dret a la portabilitat, teniu dret a obtenir les vostres dades personals 

en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, també teniu 

dret a què la UB les  transmeti a un altre responsable del tractament. 

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.  

Reclamació 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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