Gestió de beques d'iniciació docent i investigadora en
departaments.
Informació bàsica de protecció de dades
Informació bàsica sobre protecció de dades (format tabular)
INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable

El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat Rovira i Virgili amb CIF
Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.

Finalitat

Gestionar la concessió de les beques previstes en aquestes bases. Especialment, té com a objectiu
comprovar els requisits necessaris per sol·licitar-les i la meritació de les circumstàncies acadèmiques
al·legades per les persones peticionàries.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament,
mitjançant un escrit que inclogui fotocòpia del DNI adreçat al Registre General de la URV a la mateixa adreça
del domicili fiscal o mitjançant la seva presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o
telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

Informació
addicional

Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals denominat Gestió de
beques d’iniciació docent i investigadora en departaments i els seus drets al Registre d’Activitats del
Tractament de la URV publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també hi pot consultar la Política
de Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar al nostre Delegat/ada de Protecció de Dades qualsevol
consulta sobre protecció de dades personals a la direcció de correu electrònic dpd@urv.cat.
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Gestió de beques d'iniciació docent i investigadora en
departaments.
Informació ampliada de protecció de dades
De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades
aplicable a la Universitat Rovira i Virgili (URV) i publicada a l’apartat “Legislació aplicable” de
l’espai “Protecció de dades de caràcter personal” de la Seu Electrònica
(https://seuelectronica.urv.cat/rgpd/), es posa en coneixement de l’alumnat la següent
informació:

a)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identificació

Universitat Rovira i Virgili
CIF: Q9350003A

Adreça Postal

Carrer de l’Escorxador, s/n
43003 Tarragona

Dades de contacte del
Delegat/Delegada de
Protecció de dades

b)

Delegat/Delegada de Protecció de dades de la URV
Correu electrònic: dpd@urv.cat

Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?

Les dades personals aportades (dades de caràcter identificatiu i acadèmiques del sol·licitant, així
com altres dades que puguin ser necessàries per a la sol·licitud, resolució i control efectiu de les
beques segons s’expressa a les bases de la convocatòria) són tractades amb la finalitat de
gestionar la concessió de les beques previstes en aquestes bases. Especialment, té com a
objectiu comprovar els requisits necessaris per sol·licitar-les i la meritació de les circumstàncies
acadèmiques al·legades per les persones peticionàries.
c)

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el marc del tractament mencionat, les seves dades podran cedir-se al Ministeri d’Educació i
a la conselleria de la Generalitat de Catalunya competent en la matèria universitària amb la
finalitat de gestionar la concessió de les beques previstes en aquestes bases. Especialment, té
com a objectiu comprovar els requisits necessaris per sol·licitar-les i la meritació de les
circumstàncies acadèmiques al·legades per les persones peticionàries.
No es realitzaran altres tipus de cessions, tret que sigui per obligació legal. En aquests supòsits,
únicament s’enviaran les dades necessàries.
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d)

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació d’aquest tractament es basa en l’execució d’una missió realitzada en interès públic
o exercici de poders públics atribuïda a la Universitat per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de
desembre, d’universitats i la resta del règim jurídic identificat a les bases de la convocatòria.

e)

Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seves dades?

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat i la resta d’obligacions
derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’Esquema
Nacional de Seguretat, Reial Decret 3/2010.
En aquest sentit, La Universitat Rovira i Virgili s’ha dotat d’una Política de Seguretat que pot ser
consultada a la secció sobre “Legislació i normativa” de la pàgina web de la Universitat dintre de
“Normativa pròpia” i “Altres normes”, http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/altresnormes/.

f)

Quins són els drets dels interessats?

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les dades
inexactes, a sol·licitar la cancel·lació i supressió, i a oposar-se al tractament, inclòs l’elaboració
de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les seves dades i a la portabilitat
de les mateixes, en format electrònic.
Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat
mitjançant comunicació escrita detallant motivadament la sol·licitud i adjuntant fotocòpia del
DNI, dirigida al Registre General (C/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona) o mitjançant la seva
presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s’indica a
https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Així mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades mitjançant el mecanisme que estableixi. Pot consultar més informació a
https://apdcat.gencat.cat/ca/inici
Finalment, l’informem que podrà sol·licitar informació relacionada amb la protecció de dades
personals mitjançant correu electrònic al/la Delegat/Delegada de Protecció de Dades a la
direcció dpd@urv.cat

g)

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conserven durant el temps necessari per a les finalitats
del tractament per a les quals han estat recollides, així com per a complir amb les obligacions
que estableixi la normativa aplicable.
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