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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB
Adreça:
Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la UAB), 08193 Bellaterra.
E-mail: parc.recerca@uab.cat
Telèfon: 93 586 88 91
NIF: G64513450

DADES DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
DE LA FUNDACIÓ PARC DE RECERCA UAB:
E-mail: dpo.parc@uab.cat
Telèfon: 93 586 88 91
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1. RECURSOS HUMANS
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió de recursos humans del personal que treballa a la
Fundació Parc de Recerca UAB i de les persones que hi volen treballar. Els usos del
tractament són els derivats de la gestió dels recursos humans, com l'elaboració i pagament
de la nòmina, la gestió de currículums, la realització de processos de selecció i
contractació del personal, l'organització de les tasques, el control horari, la formació de la
plantilla, la classificació professional, la gestió del fons d'acció social, el pagament de la
Seguretat Social, la prevenció de riscos laborals, els expedients disciplinaris, la gestió de
permisos i llicencies, la gestió d'hores sindicals.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Personal de la Fundació Parc de Recerca UAB i persones interessades a treballar-hi.
Procediment de recollida de les dades
Enquestes, formularis, transmissió electrònica de dades, contractes de treball i currículums
de persones candidates a processos de selecció.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal i adreça
electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social o mutualitat, signatura i imatge.
b) Dades de característiques personals: dades familiars, data de naixement, lloc de
naixement, sexe, i si s’escau certificat de discapacitat.
c) Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic,
experiència professional, col·legis o associacions professionals.
d) Dades d'ocupació laboral: categoria/grau, llocs de treball, historial laboral.
e) Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades
econòmiques de nòmina, impostos, deduccions, bestretes, jubilacions.
f) Dades relatives a la comissió d'infraccions i sancions laborals.
g) Dades de control de presència: data / hora entrada i sortida, motiu d'absència.
h) Categories especials de dades: dades d’accidents de treball i malalties
professionals, dades de salut.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Tractament necessari per executar un contracte en què l’interessat és part o per aplicar
mesures precontractuals a petició de l’interessat. Tractament necessari per complir una
obligació legal del responsable del tractament. Tractament necessàri per satisfer
interessos legítims perseguits pel responsable del tractament.
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:
Tractament necessari per complir una obligació legal del responsable del tractament.
Tractament necessàri per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable.
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Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van
demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
finalitat i de l'tractament de les dades.
Les dades econòmiques d'aquesta activitat de tractament es conservaran a l'empara del
que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Cessions de dades de caràcter personal
Es preveu la cessió de dades a:
• Agència Estatal d'Administració Tributària, d'acord amb l'article 93 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria.
• Administració de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 13 del Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de
la Seguretat Social.
• Bancs, caixes d'estalvi, caixes rurals, d'acord amb l'article 11.2.c) de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula la protecció de dades de
caràcter personal.
• Assesoria laboral externa.
• Entitat a qui s'encomani la gestió en matèria de riscos laborals.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB.
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat.
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Fundació Parc de Recerca UAB

Versió 3.0
Gener 2020

Pàgina 5 de 24

2. PROCESOS DE SELECCIÓ DE PERSONAL
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió de les persones que volen treballar a la Fundació
Parc de Recerca UAB. Els usos previstos són l’actualització i el manteniment de les dades
i els derivats de les tasques de selecció de personal.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones interessades a treballar a la Fundació Parc de Recerca UAB.
Procediment de recollida de les dades
Currículums de persones candidates a processos de selecció.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal i adreça
electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social o mutualitat, signatura i imatge.
b) Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic,
experiència professional, col·legis o associacions professionals.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats 5specifiques.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conservaran el temps necessàri un cop finalitzat el procés selectiu.
Cessions de dades de caràcter personal
Es preveu la cessió de dades a:
• Assesoria laboral externa, si s’escau.
• Empreses de selecció de personal, si s’escau.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
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Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. De Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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3. VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la captació, gravació, transmissió, conservació i
emmagatzematge de les imatges de les persones que accedeixen físicament a les
dependències de l’Edifici Eureka, per tal de garantir la seva seguretat i la dels seus béns.
Els usos previstos són els derivats de la gestió de la seguretat i la captació, gravació,
transmissió, conservació i emmagatzematge d’imatges.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones que accedeixen físicament a les dependències de l’edifici Eureka.
Procediment de recollida de les dades
Captació d’imatges de càmeres de videovigilància.
Procedència de les dades
De les persones que accedeixen físicament a les dependències de l’edifici Eureka.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades identificatives: imatge.
b) Dades circumstancials de la data i hora relacionades amb les imatges captades
Base jurídica de l’activitat de tractament
Interès legítim de la Fundació Parc de Recerca UAB de preservar la seguretat de
persones, béns i instal·lacions (articles 6.1.f de l’RGPD).
Sistema de tractament de les dades
Automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les imatges es conserven com a màxim 30 dies, excepte quan es produeix una incidència
i s’han de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat
Cessions de dades de caràcter personal
Es podran cedir les dades a les forces i cossos de seguretat amb la finalitat d'investigació
d'actes il·lícits que hagin pogut ser comesos a les instal·lacions, d'acord amb l'article 4 de
la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
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Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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4. REGISTRE D’ENTRADA/SORTIDA DE L’EDIFICI
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió del control d’entrades i sortides de persones físiques
visitants de l’Edifici Eureka. Els usos previstos són els derivats de la gestió de la seguretat i
el control de les persones que visiten les dependències de l’Edifici.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones que accedeixen físicament a les dependències de l'edifici.
Procediment de recollida de les dades
Formulari en suport paper
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI o NIE, institució o entitat a què pertany.
b) Dades circumstancials de la data i hora relacionades amb el registre d’entrada
Base jurídica de l’activitat de tractament
Tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics atorgats al responsable del tractament.
Sistema de tractament de les dades
Manual
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven com a màxim cinc anys, excepte quan es produeix una incidència
i s’han de posar a disposició dels cossos i forces de seguretat
Cessions de dades de caràcter personal
Es podran cedir les dades a les forces i cossos de seguretat amb la finalitat d'investigació
d'actes il·lícits que hagin pogut ser comesos a les instal·lacions, d'acord amb l'article 4 de
la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Fundació Parc de Recerca UAB

Versió 3.0
Gener 2020

Pàgina 10 de 24

Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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5. INSCRIPCIÓ JORNADES
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió dels assistents i docents de les jornades informatives
i activitats formatives organitzades Parc de Recerca UAB. Els usos previstos són la
inscripció i la certificació de les persones assistents a les activitats formatives i jornades
informatives.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones que assisteixen ales jornades informatives i activitats formatives organitzades
Parc de Recerca UAB
Procediment de recollida de les dades
Dades obtingudes mitjançant formularis electrònics i en paper.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal o
electrònica, telèfon.
b) Dades d'ocupació laboral: categoria, grau, càrrec, institució o entitat a què pertany.
c) Dades del currículum formatiu.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats específiques.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven per un termini indefinit.
Cessions de dades de caràcter personal
Les dades es poden cedir, si s’escau, als co-organitzadors de les jornades.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
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Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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6. NEWSLETTER
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la comunicació d'informació relativa a l'actuació i activitat de la
Fundació Parc de Recerca UAB, com ara noticies, jornades, cursos o conferències,
publicacions i altres activitats que organitzi o en les quals participi. Els usos previstos són
els derivats de la gestió, la difusió i la comunicació de la informació i la gestió que realitza
la Fundació.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Interessats en rebre infromació de l’activitat de la Fundació Parc de Recerca UAB
Procediment de recollida de les dades
Formulari digital
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, adreça postal o electrònica,
telèfon.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats específiques i
tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics atorgats al responsable del tractament.
Sistema de tractament de les dades
Automatitzat
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven per un termini indefinit. Les dades s’eliminen a petició de la
persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
Cessions de dades de caràcter personal
No es fan cessions.
Transferències internacionals de dades
Es realitza transferència internacional de dades a l’Encarregat de Tractament “The Rocket
Science Group LLC d/b/a Mailchimp” sota els paràmetres del Privacy Shield d’acord amb
l’article 46 del RGPD.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
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Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT
Fundació Parc de Recerca UAB

Versió 3.0
Gener 2020

Pàgina 15 de 24

7. CONTACTES GENERALS DE LA FUNDACIÓ
Finalitat i usos previstos
La finalitat és mantenir els contactes per a la difusió i la promoció dels serveis i les
activitats que desenvolupa la Fundació Parc de Recerca UAB, el manteniment de les
relacions institucionals i protocol·làries, i l’enviament d’informació sobre jornades,
ponències, conferències i xerrades organitzades per la Fundació. Els usos previstos són
els derivats de la gestió de difusió i promoció de les activitats i serveis que desenvolupa la
Fundació Parc de Recerca UAB.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones interessades en les activitats que duu a terme el Parc de Recerca UAB
Procediment de recollida de les dades
Per mitjà de targetes de visita, reunions, contacte telefònic o mitjançant correu electrònic.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades identificatives: nom i cognoms, telèfon, imatge, adreça postal i electrónica,
institució o entitat a què pertany.
b) Dades d'ocupació laboral: càrrec.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de l’interessat. Missió realitzada en interès públic.Tractament necessari per
satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament d’aquells supòsits en
els que es tracten dades en el marc de les funcions recollides als Estatuts del PRUAB.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven per un termini indefinit. Les dades s’eliminen a petició de la
persona interessada, immediatament després de la seva sol·licitud.
Cessions de dades de caràcter personal
No es fan cessions.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
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Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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8. DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Finalitat i usos previstos
La finalitat és gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública de les persones
interessades a exercir aquest dret segons la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones interessades en accedir a la informació pública segons la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Procediment de recollida de les dades
Dades obtingudes mitjançant formularis electrònics i en paper.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal i/o
electrònica, telèfon, institució o entitat a què pertany.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable
del tractament o de l'interessat.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven per un termini indefinit.
Cessions de dades de caràcter personal
No es fan cessions.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB

Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
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Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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9. GESTIÓ ECONÒMICA
Finalitat i usos previstos
Gestió econòmica de la Fundació; gestió i tramitació dels expedients de contractació, de
despesa i d’ingressos
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Empleats, creditors, deutors i persones que hi estan vinculades, personal al servei de la
Fundació.
Procediment de recollida de les dades
Dades obtingudes mitjançant formularis electrònics i en paper.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) NIF / DNI / Passaport / NIE.
b) Adreça postal o electrònica.
c) Núm. S.S. / Mutualitat.
d) Telèfon.
e) Nom i cognoms.
f) Signatura electrònica.
g) Signatura manuscrita.
h) Dades bancàries.
i) TC2.
j) Dades de solvència econòmica.
k) Dades d’informació comercial: serveis prestats, període de contractació i dades
referides a la solvència tècnica.
l) Dades acadèmiques i professionals: currículums.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Contracte o mesures precontractuals, missió realitzada en interès públic.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
a) Documentació comptable: 6 anys
b) Documentació fiscal i tributària: 4 anys
c) Documentació relacionada amb subvencions: 10 anys
Cessions de dades de caràcter personal
§ Administració tributària.
§ Entitats bancàries.
§ Persones que accedeixen a la informació per aplicació del principi de publicitat
activa previst a la llei de transparència.
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Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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10. PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA (PUE)
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió les inscripcions i participació al Programa
Universitat Empresa, un programa de Cooperació Educativa que incorpora pràctiques
externes supervisades per tutor/a en empreses i institucions per als estudiants dels
Graus d'ADE i Economia de la UAB en el 3r i 4t curs. El PUE es desenvolupa a
l'empara del Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques
acadèmiques externes dels estudiants universitaris. Els usos del tractament són
similars als derivats de la gestió dels recursos humans, com la gestió de la inscripció al
programa, l'elaboració i pagament de la nòmina, la gestió de currículums, la realització
de processos de selecció dels estudiants, el pagament de la Seguretat Social, la
prevenció de riscos laborals, la gestió de l’expedient, la gestió d’horaris, etc.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Estudiants inscrits al Programa Universitat Empresa (PUE)
Procediment de recollida de les dades
Formularis, transmissió electrònica de dades, contractes de treball i currículums de
persones candidates.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal i
adreça electrònica, telèfon, número de la Seguretat Social o mutualitat,
signatura i imatge.
j) Dades de característiques personals: dades familiars, data de naixement, lloc
de naixement, sexe, i si s’escau certificat de discapacitat.
k) Dades acadèmiques i professionals: formació i titulacions, historial acadèmic,
experiència professional, col·legis o associacions professionals.
l) Dades d'ocupació laboral: cos/escala, categoria/grau, llocs de treball, historial
laboral.
m) Dades economicofinanceres i d'assegurances: dades bancàries, dades
econòmiques de nòmina, impostos, deduccions, bestretes, jubilacions.
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Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de l’interessat, tractament necessari per executar un contracte en què
l’interessat és part o per aplicar mesures precontractuals a petició de l’interessat i
tractament necessari per complir una obligació legal del responsable del tractament
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Els previstos a la normativa laboral en relació a la prescripció de responsabilitats en
aquesta matèria.
Cessions de dades de caràcter personal
Es preveu la cessió de dades a:
• Empreses participants al Programa que acullen als estudiants.
• Administració tributària, d'acord amb l'article 93 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributaria.
• Administració de la Seguretat Social, d'acord amb l'article 13 del Reial decret
legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
general de la Seguretat Social.
• Bancs, caixes d'estalvi, caixes rurals, d'acord amb l'article 11.2.c) de la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que regula la protecció de dades de
caràcter personal.
• Assesoria laboral externa.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.
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11. PROGRAMES FORMATIUS
Finalitat i usos previstos
La finalitat del tractament és la gestió dels participants i docents ddels Programes
formatius. Els usos previstos són la inscripció i la certificació de les persones
assistents a les activitats del programa.
Elaboració de perfils: NO
Persones i col·lectius afectats
Persones participants dels Programes formatius (Generació Idees, Consolida’t,
Ai4ALL, Ciència Mercat, etc.)
Procediment de recollida de les dades
Dades obtingudes mitjançant formularis electrònics i en paper.
Procedència de les dades
Dades obtingudes de les persones interessades.
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal
a) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI o NIE, adreça postal o
electrònica, telèfon.
b) Dades d'ocupació laboral: categoria, grau, càrrec, institució o entitat a què
pertany.
c) Dades del currículum formatiu.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment de la persona afectada per a una o diverses finalitats específiques.
Sistema de tractament de les dades
Parcialment automatitzat.
Terminis previstos per la supressió de les dades
Les dades es conserven per un termini indefinit.
Cessions de dades de caràcter personal
Les dades es poden cedir, si s’escau, als formadors, mentors, a les administracions
públiques pertinents en compliment de les obligacions del Responsable (justificació
d’ajuts competitius), i coorganitzadors dels programes.
Transferències internacionals de dades
No es fan transferències.
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Responsable del registre del tractament de dades
Fundació Parc de Recerca UAB
Unitat administrativa davant la qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, portabilitat, i la limitació o l’oposició al tractament
Fundació Parc de Recerca UAB. Av. de Can Domènech s/n, Edifici Eureka (Campus de la
UAB), 08193 Bellaterra. parc.recerca@uab.cat
Mesures de seguretat
Les activitats de tractament que duu a terme la Fundació Parc de Recerca UAB es
desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de
seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular:
el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports
que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzemament de les dades,
el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el
control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i
integritat de les dades.

