
Responsable del 
tractament 

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya 

C. Jordi Girona, 31. Edifici. R. 08034 Barcelona  

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Universitat Politècnica de Catalunya  

Finalitats del tractament F05.9 Gestió del currículum del PDI 
F02.12 Anàlisi de l’evolució i del rendiment de les activitats docents, de 
recerca i de gestió de la UPC 

Legitimació  Compliment d’una missió realitzada en interès públic: 
 Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. 
 Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya. 

 Tractament necessari amb finalitats d’investigació científica o estadística. 

Destinataris Nacionals 
 A altres universitats que han subscrit un conveni amb la UPC; a entitats que ofereixen 

serveis amb fins de formació, convocatòries de beques o ajuts, recerca o inserció laboral; a 
empreses i institucions que ofereixen pràctiques a estudiants. 

 A altres administracions, per a l’exercici de competències iguals o que versin sobre les 
mateixes matèries; a organismes públics per a la tramitació de beques i ajudes oficials: el 
departament de la Generalitat i el ministeri competents en temes de recerca i en temes que 
afectin l’educació superior universitària i l’agència competent en temes d’ajuts universitaris. 

 Quan tingui com a destinatari el síndic de greuges o el defensor del poble, el Ministeri Fiscal, 
jutges o tribunals, la Sindicatura de Comptes o el Tribunal de Comptes en exercici de les 
seves funcions. 

 Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el 
desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de 
tercers, com ara entitats bancàries. 

 Publicitat en relació a la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.. 
Internacionals 
 Amb el consentiment de l'interessat, a altres universitats, organismes i entitats que han 

subscrit convenis de col·laboració i recerca amb la UPC. 

Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. 
Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.  

Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la 
nostra política de conservació. Més informació 
aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-
europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-
caracter-personal 

Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una 
reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 
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