
 

Seminaris en línia (webinars) Consorci Localret_ FUNITEC LA SALLE 

 

Protecció de dades: Informació ampliada 

 

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en 

coneixement dels interessats la següent informació: 

 

a) Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

 

El Consorci Localret i la Fundació privada UNIVERSITAT I tecnologia – FUNITEC LA 

SALLE són corresponsables del tractament de dades, en virtut d’allò que disposa la 

clàusula 2.1.2 del Conveni marc signat entre les parts. 

 

Identificació Consorci Localret                

N.I.F: P5800043A          

FUNITEC LA SALLE  

CIF G60643558 

Adreça Postal C/ Llacuna, 166, 9ª pl  08018 

(Barcelona) 

C/ Sant Joan de la Salle, 42 08022 

(Barcelona) 

Delegat de 

Protecció de 

Dades 

dpd@localret.cat  

Telèfon: 93 486 14 30 

 

protecciodades@salleurl.edu 

Telèfon: 93 290 24 00 

 

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat? 

Les dades personals que es recapten són: dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació 

professional; i són tractades amb la finalitat de gestionar els processos d’inscripció als 

webinars i remetre-li convocatòries a actes, publicacions i qualsevol altra informació 

institucional de les parts. 

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

La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment de l’interessat. 

 

d) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les seves dades? 
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El Consorci Localret i FUNITEC LA SALLE es responsabilitzen d'aplicar les degudes mesures 

de seguretat i altres obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter 

personal, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat. 

En aquest sentit, el Consorci s'ha dotat d'una Política de Privacitat que pot ser consultada a 

la seva web.  

 

e) A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

En el marc d’aquest tractament, les seves dades no se cediran a tercers, a excepció 

d’obligació legal o judicial. 

 

f) Quins són els drets de l'interessat? 

L’interessat té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la rectificació de les 

dades inexactes, a sol·licitar la seva cancel·lació i supressió, a oposar-se al seu tractament, 

inclosa l'elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el tractament de les dades 

i a la portabilitat de les dades, en format electrònic. 

Per a això, d’acord amb l’article 26.3 del RGPD, podrà presentar una sol·licitud dirigida al 

Consorci Localret o a FUNITEC LA SALLE, segons l'establert per la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques. Els canals 

de presentació de la sol·licitud són presencialment a les oficines del Consorci Localret (o en 

el registre electrònic del Consorci accessible a través de la web del Consorci ) o de FUNITEC 

LA SALLE, a l’àrea de Registre de les adreces indicades amb anterioritat, o a través dels 

delegats de protecció de dades de Localret (dpd@localret.cat) i de FUNITEC LA SALLE 

(protecciodades@salleurl.edu). 

Així mateix, li informem que té dret a presentar una reclamació a l'Autoritat de Control en 

matèria de protecció de dades més propera; a Catalunya, l'Agència Catalana de Protecció de 

Dades o, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els mecanismes 

aquestes Agències estableixin. Pot consultar més informació a www.apd.cat o www.aepd.es.  

 

g) Durant quant de temps conservarem les seves dades? 

Els responsables tractaran les dades personals proporcionades amb la finalitat indicada fins 

que l’interessat revoqui el seu consentiment i les conservarà durant els terminis que estableix 

la normativa aplicable. 
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