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proteccio.dades@uab.cat
OPCIÓ A.
Les vostres dades no seran comunicades a terceres
persones ni a d’altres destinataris, excepte en els casos
legalment previstos o quan sigui de compliment obligat.
OPCIÓ B.
Les vostres dades seran cedides o trameses als destinataris
que figuren en aquest enllaç
OPCIÓ A.
Les vostres dades no seran cedides o trameses a
organitzacions o entitats no pertanyents a la Unió Europea.
OPCIÓ B.
Les vostres dades seran comunicades a les organitzacions i
entitats no pertanyents a la Unió Europea que figuren en
aquest l’enllaç
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat
mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del
tractament o a la Secretaria General de la UAB, campus
universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça.
Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat
Catalana de Protecció de dades a través de la seu
electrònica de l’APDCAT (https://seu.apd.cat) o per mitjans
no telemàtics

NOTES

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: indiqueu el nom i els cognoms o el càrrec de la persona responsable
del tractament, així com l’adreça postal o electrònica i, si n’hi ha, la pàgina web.
2. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT: les bases legitimadores previstes en el Reglament Europeu de
Protecció de Dades són les següents:







Consentiment de les persones interessades
Execució d’un contracte en que la persona interessada sigui part
Defensa d’interessos vitals de la persona interessada o de terceres persones
Compliment d’una obligació legal
Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
Satisfacció d’interessos legítims del responsable del tractament o per un tercer

3. DESTINATARIS: incorporeu un enllaç amb el nom i cognoms o la raó social i les finalitats de la
comunicació de les dades, inclosos els òrgans, àrees, serveis, unitats administratives o personal de la UAB.
Si la identitat dels destinataris no està clarament determinada, podeu indicar-ne la categoria o referència
genèrica.
4. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES: incorporeu un enllaç amb el nom i cognoms o la raó
social de les persones, entitats o organismes no pertanyents a la Unió Europea a qui s’hagi previst
comunicar les dades, així com la finalitat de la comunicació.
Si la identitat dels destinataris internacionals no està clarament determinada, podeu indicar-ne la
categoria.
5. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES: Indiqueu el termini durant el qual conservareu les dades.
Si no podeu fixar-lo, indiqueu els criteris que permetin determinar-lo. Podeu determinar, si és el cas, que
el tractament serà permanent o indefinit.

