AVÍS: AQUEST WEBINAR SERÀ GRAVAT I DIFÓS POSTERIORMENT PER LA URV
Tingueu en compte que si participeu es poden captar les vostres dades personals (nom, veu i imatge) en funció del tipus de
participació que feu (xat, intervenció oral amb micròfon activat i intervenció amb webcam activada).
Per evitar-ho, teniu l’opció de dirigir les qüestions al moderador del webinar via xat privat.

NO S'AUTORITZA LA SEVA DIFUSIÓ, PUBLICACIÓ, TRANSMISSIÓ O QUALSEVOL ALTRE ÚS DIFERENT
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Gravació i difusió del Webinari

Més informació

Responsable: URV amb CIF Q9350003A
Finalitat: Difondre les activitats organitzades per la Universitat d'acord amb el que preveuen els seus Estatuts o en
les seves normes d'organització i funcionament, en l'exercici de la seva funció de realitzar el servei públic de
l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi.
Legitimació: compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a la
Universitat d’acord amb l’article 1.2, lletra c, de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats; l’article
3.1, lletres a i c, de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya i l’article 3 dels Estatuts de la URV.
Cessions de dades: no es cediran a tercers tret que existeixi una obligació legal.
Conservació de les dades: durant el temps necessari fins a complir amb les obligacions legals.
Drets: pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament, mitjançant
un escrit presentat 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
Gravació i difusió de webinars i els seus drets al Registre d’Activitats del Tractament de la URV publicat a
https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s’hi pot consultar la Política de Privacitat de la URV. Addicionalment,
pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a la
direcció de correu electrònic del dpd@urv.cat.

