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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us 
informem que les dades personals que ens faciliteu com a treballador o treballadora, (nom, 
adreça, número de la Seguretat Social, número de compte bancari, currículum, telèfon, correu 
electrònic i altres dades relacionades), passaran a formar part d’un tractament de dades de 
l’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL amb la finalitat de poder gestionar el 
contracte subscrit: retribució salarial, cotitzacions a la Seguretat Social, seguretat i salut laboral i 
qualsevol altra gestió derivada de la relació contractual. 
 
A aquests efectes, us informem que es podran comunicar les vostres dades a: 
 
▪ La Universitat Autònoma de Barcelona o la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona o a 

altres entitats vinculades a aquestes amb la finalitat que els treballadors i les treballadores 
obtinguin accés als serveis que presten aquestes entitats. Així mateix, per tal de satisfer els 
interessos legítims de l’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL, les susdites 
entitats us podran informar de les seves activitats i oferir els seus serveis. 

 
▪ Organismes públics competents, agència tributària, Tresoreria de la Seguretat social, bancs 

i caixes, el Departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de Treball, el 
Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, els jutjats i tribunals i altres 
participants en possibles processos judicials, mútues i empreses de servei de prevenció de 
riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària o 
qualsevol altra legislació vigent, així com les persones que accedeixen a la informació en 
aplicació de la normativa de transparència. 

 
▪ Mediadors, corredors i entitats asseguradores amb la finalitat de la contractació 

d’assegurances per a cobrir els riscos derivats de la vostra feina i d’altres que es puguin 
contractar. 

 
Totes les dades recopilades formaran part del vostre expedient laboral i seran conservades per 
l’Escola d’Idiomes Moderns Casa Convalescència, SL durant el temps exigit per la legislació 
vigent aplicable. 
 
Quan les vostres dades personals hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat per la qual 
van ser recollides, aquestes seran bloquejades, quedant a la disposició exclusiva de Jutges i 
Tribunals, el Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents, en particular les 
autoritats de protecció de dades, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del 
tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert aquest termini es procedirà a 
la supressió de les vostres dades. 
 
Excepcionalment, en el cas que l’interessat sol·liciti la conservació d’aquestes dades personals, 
aquestes es mantindran fins el moment en què l’interessat en sol·liciti la supressió. 
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Així mateix us informem que alguns dels nostres centres de treball disposen de càmeres de 
videovigilància que registren imatges amb la finalitat de vigilància de seguretat i control. Aquestes 
imatges seran conservades durant un termini no superior a un mes, excepte incidències. Podeu 
consultar informació addicional sobre el tractament de videovigilància seguint aquest enllaç 
 
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament 
i portabilitat de les dades, adreçant-vos per escrit a Escola d’Idiomes Moderns Casa 
Convalescència, SL, Casa Convalescència - Sant Antoni M Claret, 171 - 08041 Barcelona o a 
l’adreça electrònica proteccio.dades.idiomes@uab.cat. 
 
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament o s’han vulnerat, teniu dret a 
presentar una reclamació prèvia davant la delegada de protecció de dades de la Corporació UAB 
(dpd.corporacio.uab@uab.cat; Av. Can Domènech s/n – Edifici Blanc del Campus de la 
Universitat Autònoma de Barcelona – 08193 Cerdanyola del Vallès). Aquesta reclamació s’ha de 
resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la seva recepció. 
 
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (APDCAT), presencialment al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 08008 Barcelona, o 
mitjançant la seva seu electrònica (https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/). 
 

https://www.uab.cat/doc/FUAB12_CI.pdf
mailto:proteccio.dades.idiomes@uab.cat
mailto:dpd.corporacio.uab@uab.cat
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/

