
FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

Accidents laborals Indefinida Responsable del tractament
Gestionar la investigació d’accidents i de l'actuació en casos d’emergència 

i de risc greu i imminent. 
- Compliment d'una obligació legal

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals.
PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 

Categories de dades sensibles, en concret dades 

de salut (referides al mal patit a l'accident); 

-Inspecció de Treball i Seguretat Social

- Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

- Realitzar les inspeccions corresponents

- Realitzar la tramitació de baixes, altes, si 

s'escau, i seguiment i control de l'evolució de la 

persona accidentada. També rehabilitació, si 

s'escau.

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Accions de millora de la carrera professional

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament

Gestió de la orientació professional dels alumnes i exalumnes de la 

Universitat i la organització d'activitats dirigides a millorar les 

competències dels mateixos, incloent l'enviament d'invitacions, 

continguts, recordatoris i certificats d'assistència.

- Consentiment de la persona interessada N/A
Alumnat; Ex-Alumnes i Professionals 

representants d'empreses; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; 
JOBTEASER Atenció i manteniment del software No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Activitats formatives RRHH Indefinida Responsable del tractament 

Gestionar la tramitació i el desenvolupament de la formació del personal 

d’administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili per tal d’adquirir 

les competències pel seu desenvolupament professional.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment de la persona interessada

-Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

-Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 

Catalunya

- Article 6 dels Estatuts de la URV

PAS; 
Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Dades acadèmiques; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a complir les 

obligacions legals o fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Alumni URV

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament

Gestió de les activitats destinades al programa Alumni, consistent en la 

participació dels antics alumnes de la URV en activitats universitàries i de 

formació.

- Consentiment de la persona interessada N/A Antics alumnes; ; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; Dades 

d'ocupació professional; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb la finalitat o fins a 

la revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Atenció a persones amb diversitat funcional Indefinida Responsable del tractament

Gestionar les dades facilitades per les persones sol·licitants del servei 

amb la finalitat de facilitar la seva adaptació a la URV, tant acadèmica 

com personal.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

-Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la 

Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social

Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Dades de salut, relacionades amb discapacitats.; 

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya Gestionar l'allotjament de les dades No previstes N/A 6 anys Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Atenció de situacions d’emergència de 

l’estudiantat URV
Indefinida Responsable de tractament

Atendre les necessitats bàsiques d'ajut extraordinari de l'estudiantat en 

situació d'especial vulnerabilitat o emergència humanitària.
- Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Econòmics i financers; Categoria especial de 

dades: (especificar quan ens enviïn el formulari) 

; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Beneficiaris de convenis signats entre la URV i 

altres entitats
Pendent Responsable del tractament

Ser beneficiari de premis i ofertes de treball d’acord amb el conveni 

subscrit amb l’entitat corresponent.
- Execució d'un contracte N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Econòmics i 

financers; 

-Entitats col·laboradores

-Ser beneficiari de premis i ofertes de treball 

d’acord amb el conveni subscrit amb l’entitat 

corresponent

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Candidats de la Borsa de treball PECT 

EbreBiosfera
Indefinida Responsable del tractament

Incorporar i mantenir les dades proporcionades pels candidats per tal de 

que puguin inscriure's a les ofertes de feina de la plataforma Ebrejobs, la 

Borsa de treball PECT EbreBiosfera.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Execució d'un contracte

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Altres persones físiques; S’adreça a persones 

que estiguin en possessió, com a mínim, d'un 

d’aquests títols: Cicle Formatiu de Grau 

Mitjà/FPI, Cicle Formatiu de Grau Superior/FPII, 

Grau/Diplomatura/Llicenciatura, Post-Grau, 

Màster o Doctorat.; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circunstàncies socials; Dades 

acadèmiques; Dades d'ocupació professional; 

-Departament d'Educació

En el cas que, un cop finalitzat el compromís de 

la URV amb el PECT EbreBiosfera, la URV no 

volgués continuar amb la gestió i manteniment 

d’aquesta borsa de treball, si el Departament 

així ho sol·licita

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Concurs de fotografia

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del tractament 

Gestionar la participació al Concurs de Fotografia i, posteriorment, 

difondre les propostes guanyadores així com el nom de les persones 

guanyadores al Diari Digital de la URV, a la web institucional, a la Revista 

URV, als perfils de la Universitat a les xarxes socials i a altres mitjans 

propis de la Universitat. 

- Consentiment de la persona interessada Pendent Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades que es puguin derivar del perfil 

d’Instagram; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Consultes, Queixes i Suggeriments a la URV Indefinida Responsable del tractament 
Gestionar consultes, queixes i suggeriments en els diferents àmbits de la 

URV.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'Universitat de 

Catalunya

Tots; Persones que adrecin consultes, queixes i 

suggeriments a la URV; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Categoria especial de dades; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Contactes professionals Indefinida Responsable del tractament

Establir i mantenir relacions de caràcter professional entre els membres 

de la URV i els representants de les entitats que mantenen relacions amb 

ells.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

- Estatuts de la URV

Altres; Persones que representen a empreses, 

associacions o altres organitzacions; 

Dades de caràcter identificatiu; Informació 

comercial; Dades d'ocupació professional; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Control d'accés físic Indefinida Responsable del Tractament
Controlar l’accés a determinades dependències de la URV comprovant la 

identitat de les persones autoritzades.

Missió realitzada en interès públic o l'exercici de 

poders públics

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 

de les Administracions Públiques

'- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la seguretat ciutadana

Tots; Persones que accedeixen a les 

instal·lacions de la Universitat; 
Dades de caràcter identificatiu; 

-Forces i cossos de seguretat

-Administració de justícia

-Investigació de delictes o infraccions 

administratives
No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Control d'assistència a les jornades organitzades 

per la URV i rastreig de contactes en cas de 

pandèmia

No vigent Responsable del tractament 

Controlar l'assistència a les jornades organitzades per la URV i, en cas de 

pandèmia, realitzar un rastreig per tal de fer seguiment i control 

epidemiològic per prevenir i evitar situacions d’especial gravetat.

- Interès públic i interès vital de l'interessat o 

d'una altra persona física per protegir un interès 

essencial per a la vida de la persona interessada 

o la d'una altra persona física en el marc del 

control de l'epidèmia.

- Considerant 46 RGPD Tots; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per complir amb la finalitat per la qual 

es va recollir

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Coordinació d'activitats empresarials Indefinida Responsable del tractament

Gestionar i validar la documentació aportada per les empreses dels 

treballadors aliens a la URV, en relació amb la prevenció de riscos 

laborals i la vigilància de la salut.

- Compliment d'una obligació legal

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 

de riscos laborals.

- Reial Decret 178/2004, de 30 de gener, pel qual 

s’aprova el Reglament general per al 

desplegament i l’execució de la Llei 9/2003, de 25 

d’abril, per la qual s’estableix el règim jurídic de 

la utilització confinada, l'alliberament  voluntari i 

la comercialització d’organismes modificats 

genèticament.

Altres persones físiques; Treballadors 

d'empreses externes a la URV; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 

Categories de dades sensibles, en concret dades 

de salut (referides al mal patit a l'accident); 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Declaració responsable del COVID-19 No vigent Responsable del tractament
Registrar l’entrada de persones provinents de zones de risc a la URV i 

ajudar a les autoritats competents a definir el mapa de contactes. 

- Protecció d'interessos vitals de l’interessat o 

d’una altra persona física
N/A

Alumnat que torna dels programes de mobilitat 

internacional; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per complir amb la finalitat per la qual 

es va recollir

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Difusió d'activitats organitzades per la 

Universitat
Indefinida Responsable del tractament 

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.

- Missió realitzada en interés públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

- Article 3 dels Estatuts de la URV

Tots; 
Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES
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FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES

Difusió d’un vídeo promocional per a l’Estudi 

LEDFERTYL

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del tractament
Ús de la imatge per a la realització del vídeo i la seva posterior difusió a 

través dels mitjans de comunicació que permeti la URV.
- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Difusió de l'activitat dels investigadors Indefinida Resposable del tractament

Publicar les dades de contacte i, en el seu cas, les relatives a la funció o 

activitat docent i investigadora del Personal Docent Investigador de la 

Universitat, referits únicament a les dades necessàries per la seva 

localització professional amb l'objectiu de facilitar les relacions amb 

terceres parts en el marc de les funcions atribuïdes a la Universitat.

- Missió realitzada en interès públic o en exercici 

de poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Dades d'ocupació 

professional; 

-Organitzacions o entitats vinculades a la recerca -Impulsar les activitats de recerca de la URV No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins la finalització de la relació de la 

persona amb la Universitat

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Difusió de contingut a la URV Indefinida Responsable del tractament
Publicar contingut com vídeos, imatges o escrits per difondre les activitats 

dutes a terme per la Universitat a través de mitjans de comunicació.
- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Difusió de webinaris 

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del tractament 

Realitzar l’enregistrament de l’activitat, on hi participi personal extern a la 

Universitat, amb els sistemes de videoconferència establerts per la URV. 

Els vídeos es publicaran en mitjans propis de la Universitat i també als 

d’accés obert, per exemple i sense caràcter limitatiu, el canal de Youtube 

de la Universitat.

- Consentiment de la persona interessada
N/A Altres persones físiques; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Altres dades que puguin captar-se amb el 

sistema de videoconferència; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Donació del cos a la ciència Indefinida Responsable del tractament
Gestionar les sol·licituds de donació del cos en vida i contribuir de 

manera voluntària, altruista i personal a la docència i la recerca. 
- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Eficàcia d’un tractament combinat de punció 

seca i exercici terapèutic en inestabilitat de 

turmell en esportistes adolescents.

Indefinida Responsable del tractament

Participar en el projecte de recerca sobre la “Eficàcia d’un tractament 

combinat de punció seca i exercici terapèutic en inestabilitat de turmell 

en esportistes adolescents” i en futurs estudis que guardin relació 

mitjançant la gravació d’imatges de l’interessat a les instal·lacions 

esportives dels clubs participants en l’estudi que permetin analitzar, més 

analíticament els resultats obtinguts, i, aquells que donin el 

consentiment, la difusió de les imatges filmades durant l’estudi per a la 

seva divulgació en l’àmbit científic i docent.

- Consentiment de la persona interessada N/A Altres persones físiques; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Categoria especial 

de dades i atres dades que puguin captar-se 

mitjançant el sistema de gravació d'imatges; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Enquestes URV
Fins a la revocació del 

consentiment. 
Responsable del tractament 

Obtenir i analitzar les respostes facilitades per l'interessat a les enquestes 

realitzades per la URV en funció dels objectius de cada enquesta.
- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 

Dades que es derivin de la realització de les 

diferents enquestes; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Estiu URV Indefinida Responsable del Tractament

Gestió de les activitats EstiuURV destinades al programa Alumni, 

consistent en la participació dels antics alumnes de la URV en activitats 

universitàries i de formació.

Consentiment de la persona interessada N/A Antics alumnes; ex-Alumnes; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; Dades 

d'ocupació professional; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb la finalitat descrita 

o fins a la revocació del consentiment per part 

de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Estudi de recerca "Dolor muscular associat al 

confinament pel Covid-19"
Indefinida Responsable del tractament

Participar en l'estudi "Dolor muscular associat al confinament pel Covid-

19".

- Missió realitzada en interès públic o en exercici 

de poders públics 

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu ; Característiques 

personals ; Circumstàncies socials ; D'ocupació 

professional ; Categoria especial de dades ; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Estudi de recerca de la Facultat d’Infermeria "Ser 

infermera en temps de coronavirus: un estudi 

qualitatiu"

Indefinida Responsable del tractament 

Participar en l'estudi de recerca de la Facultat d’Infermeria "Ser infermera 

en temps de coronavirus: un estudi qualitatiu" segons es descriu al Full 

d’informació al participant.

- Missió realitzada en interès públic o en exercici 

de poders públics 

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Altres persones físiques; Infermers /es ; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Circumstàncies socials; 

Categoria especial de dades; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Estudi de recerca de la Unitat de Nutrició 

Humana Estudi Led-Fertyl
Fins a la revocació del 

consentiment. 
Responsable del tractament 

Participar en l'estudi de recerca de la Unitat de Nutrició Humana "Estil   

de   vida   i   determinants   ambientals   del   seminograma   i   altres 

paràmetres   relacionats   amb la fertilitat   masculina:   estudi   

transversal   en   diferents   poblacions" tal i com es descriu al full 

d'informació al participant  i, si es dona el consentiment, la reutilització 

de les dades obtingudes en altres estudis relacionats.

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; Infermers i infermeres; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Circumstàncies socials; 

Categoria especial de dades: de salut, vida 

sexual, religió, origen racial o ètnic; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Estudi DEM-BIOTA
Fins a la revocació del 

consentiment
Responsable del tractament

Participar en l'estudi DEM-BIOTA "Demències i composició de la 

microbiota: la microbiota en les demències, és possible revertir els 

símptomes de les demències revertint la composició de la microbiota?".

- Consentiment de la persona interessada N/A Altres persones físiques; 
Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Categoria especial de dades: de salut; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada 

o fins a la seva eliminació al cap de 6 anys

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Estudi “Efecte saciant de diferents fonts de 

proteïna sobre la ingesta calòrica i l'apetit”.

Fins a la revocació del 

cosnentiment
Responsable del tractament 

Participar en l'estudi “Efecte saciant de diferents fonts de proteïna sobre 

la ingesta calòrica i l'apetit”.
- Consentiment de la persona interessada N/A Altres persones físiques; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Categoria especial de dades: de salut 

(pes, talla i IMC); 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Estudi INSULIN 

Fins a la revocació del 

consentiment o al cap 

de 5 anys

Responsable del tractament

Participar en l'estudi de recerca “INformació sobre diSrUptors endocrins I 

el desenvoLupament de la diabetis mellitus gestacIoNal – una aplicació 

mòbil (INSULIN)" tal i com es descriu al full d'informació al participant. A 

més, si es dona el consentiment, les dades podran ser utilitzades en 

futurs estudis que estiguin relacionats.

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Dades d'ocupació professional; Categoria 

especial de dades: de salut; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada 

o fins a la seva eliminació al cap de 5 anys

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Estudi longitudinal de l'impacte psicosocial del 

COVID-19/Coronavirus 
Indefinida Responsable del tractament

Participar en l'estudi longitudinal d‘impacte psicosocial del COVD-

19/Coronavirus en diferents moments del temps de manera que es pugui 

fer el seguiment de les respostes donades pel participant en funció de 

l’evolució de la situació.

- Consentiment de la persona interessada N/A
Tots; Pares/mares, tutors/tutores dels alumnes 

menors d'edat ; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circumstàncies socials; Dades 

acadèmiques i professionals; Categoria especial 

de dades: de salut (característiques físiques i 

psicològiques); 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Estudi PESTICIDE 

Fins a la revocació del 

consentiment o al cap 

de 5 anys

Responsable del tractament 

Participar en l'estudi de recerca “Exposició dietètica a pesticides: transició 

d’una dieta convencional a una ecològica (PESTICIDE)”  tal i com es 

descriu al full d'informació al participant i, si es dona el consentiment, la 

reutilització de les dades obtingudes en altres estudis relacionats. 

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 
Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Categoria especial de dades: de salut; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada 

o fins a la seva eliminació al cap de 5 anys

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Formació i avaluació del Personal laboral i 

funcionari
Indefinida Responsable del tractament

Gestió de la programació i les accions de formació, els ajuts per a 

formació i els informes sobre formació i perfeccionament i avaluació del 

personal de la URV, doctorands i persones externes que presen serveis 

per la Universitat.

- Execució d'un contracte 

- Compliment d'una obligació legal

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

PAS i PDI; 
Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Econòmics i financers; 
Entitats externes organitzadores de formació

Organització de formacions per entitats externes 

a la Universitat
No previstes N/A Destrucció total als sis anys Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió d'activitats de foment a estudiants de 

secundària (Programa Nexes)

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament

Divulgació d'informació al respecte dels àmbits acadèmics de la 

Universitat, la organització de serveis i iniciatives acedèmiques adreçades 

a estudiants de secundària.

- Consentiment de la persona interessada N/A
Altres persones físiques; Estudiants i professorat 

preuniversitaris; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb la finalitat o fins a 

la revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada
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https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_Video_LEDFERTYL_2020_09_0048.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Video_LEDFERTYL_2020_09_0048.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Video_LEDFERTYL_2020_09_0048.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Difusio_Activitats_Investigadors_2020_12_0062.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Difusio_Activitats_Investigadors_2020_12_0062.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Difusio_Activitats_Investigadors_2020_12_0062.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Difusio_contingut_URV_2021_01_0067.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Difusio_contingut_URV_2021_01_0067.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Difusio_contingut_URV_2021_01_0067.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Webinars_2021_01_0065.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Webinars_2021_01_0065.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Webinars_2021_01_0065.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Donacio_Cos_Ciencia_2020_04_0018.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Donacio_Cos_Ciencia_2020_04_0018.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Donacio_Cos_Ciencia_2020_04_0018.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_ETiPS_2020_09_0050.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_ETiPS_2020_09_0050.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_ETiPS_2020_09_0050.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Enquestes_URV_2020_10_0051.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Enquestes_URV_2020_10_0051.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Enquestes_URV_2020_10_0051.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Estiu_URV_2023_2_0110.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Estiu_URV_2023_2_0110.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Estiu_URV_2023_2_0110.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_Dolor_Muscular_Covid19_2020_06_0030.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Dolor_Muscular_Covid19_2020_06_0030.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Dolor_Muscular_Covid19_2020_06_0030.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_Infermeria_Covid19_2020_06_0029.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Infermeria_Covid19_2020_06_0029.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Infermeria_Covid19_2020_06_0029.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_LEDFERTYL_2020_10_0054.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_LEDFERTYL_2020_10_0054.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_LEDFERTYL_2020_10_0054.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_DEM_BIOTA_2020_06_0036.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_DEM_BIOTA_2020_06_0036.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_DEM_BIOTA_2020_06_0036.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_BIOPROT_2020_06_0037.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_BIOPROT_2020_06_0037.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_BIOPROT_2020_06_0037.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_INSULIN_2020_11_0058.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_INSULIN_2020_11_0058.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_INSULIN_2020_11_0058.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_Impacte_Psicosocial_Covid19_2020_05_0028.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Impacte_Psicosocial_Covid19_2020_05_0028.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_Impacte_Psicosocial_Covid19_2020_05_0028.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_R_Estudi_PESTICIDE_2020_12_0063.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_PESTICIDE_2020_12_0063.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_R_Estudi_PESTICIDE_2020_12_0063.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Gestio_Formacio_Personal_2021_11_0093.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Gestio_Formacio_Personal_2021_11_0093.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Gestio_Formacio_Personal_2021_11_0093.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/B_G_Activitats_Secundaria_2022_03_0095.pdf
https://seuelectronica.urv.cat/media/upload/arxius/rgpd/clausula/A_G_Activitats_Secundaria_2022_03_0095.pdf
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FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES

Gestió de beques

Fins a complir amb la 

finalitat per la qual es 

van recollir les dades i 

donar compliment als 

terminis de conservació 

de la TAD aplicable

Responsable o Encarregat del tractament
Gestionar les beques i ajuts oferts a través de la Plataforma de gestió de 

beques de la URV.

- Missió realitzada en interés públic o en exercici 

de poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

- Estatuts de la URV

Altres persones físiques; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Dades d'ocupació professional; 

-Entitats finançadores de la beca.

-Hisenda Pública.

-Entitats bancàries.

-Altres tercers per obligació legal

-Per a complir amb les obligacions tributaries i 

fer efectiu el pagament de la beca
No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb la finalitat per la 

qual van ser recollides i donar compliment als 

terminis de conservació establerts per la Taula 

d'Avaluació Documental aplicable

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de beques d'iniciació docent i 

investigadora en departaments
Indefinida Responsable del tractament

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.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’universitats i la resta del règim jurídic 

identificat a les bases de la convocatòria

Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; 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; 

-Ministeri d’Educació.

-Conselleria de la Generalitat de Catalunya 

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 previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

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

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de Butlletins URV

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament

Gestionar l'enviament de butlletins informatius de la Universitat via 

correu electrònic d'acord amb les preferències de subscripció prèviament 

seleccionades.

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; Ciutadania en General; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A
The Rocket Science 

Group LLC (Mailchimp)

DPA Mailchimp 

https://mailchimp.com/

es/legal/data-

processing-addendum/

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de cookies de les webs corporatives Indefinida Reponsable del tractament

Gestionar les cookies que la Universitat pot instal·lar en els equips dels 

usuaris quan visiten la pàgina web de la URV, la Seu electrònica o altres 

pàgines vinculades.

- Consentiment de la persona interessada N/A
Altres persones físiques; Les persones que 

accedeixen al conjunt de webs corporatives; 
Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per motius de seguretat
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió de l'accés a les instal·lacions de la 

Universitat

Fins a complir amb les 

obligacions legals
Responsable del tractament

Donar accés als usuaris a les seves instal·lacions per tal de poder prestar 

els serveis vinculats i donar compliment a la normativa de Prevenció de 

Riscos Laborals.

- Execució d'un Contracte

- Obligació legal 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció 

de Riscos Laborals
Altres persones físiques; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de l'expedient acadèmic Indefinida Responsable del tractament 

Gestionar els aspectes relacionats amb l'expedient de l'estudiant, entre 

d'altres i sense caràcter limitatiu, l'expedició de certificats acadèmics i 

títols universitaris, emissió d'actes i/o acreditacions amb caràcter oficial 

dels programes de les assignatures cursades i superades a la URV i dels 

plans d'estudi. 

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Dades sensibles (p.ex. Violència gènere, salut, 

identitat gènere, etc.); 

-SIGNE (o altres que puguin èsser segons 

licitació)

-Altres tercers per obligació legal

Impremta on s'envien llistats per a l'expedició 

dels títols universitaris
No previstes N/A Conservació indefinida segons TAAD Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió de la Borsa de Treball

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament
Provisió d'ofertes de feina vinculades a la formació i experiència dels 

interessats, així com la promoció de la inserció laboral dels mateixos.
- Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; Ex-Alumnes; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; Dades 

d'ocupació professional; 

JOBTEASER Atenció i manteniment del software No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de la Borsa d'Habitatge

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament Facilitar la recerca d'allotjament o habitatge als interessats. - Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat, PAS i PDI; Propietaris d'habitatges; 
Dades de caràcter identificatiu; Circunstàncies 

socials; 

Entitats o persones físiques interessades en 

proporcionar habitatges a la borsa.
Gestió de la borsa d'habitatge No previstes N/A

3 mesos, a no ser que la persona interessada 

retiri el consentiment.
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió de la matrícula a ensenyaments oficials Indefinida Responsable del tractament 

Organitzar i gestionar el procés de matrícula d'ensenyaments oficials i 

gestionar els ingressos que se'n deriven, gestionar el procés de beques de 

règim general i d'equitat, així com incorporar i liquidar les exempcions i 

altres ajuts de matrícula.

- Execució d'un contracte N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Econòmics i financers; Dades de salut (per 

exemple, en cas de discapacitat igual o superior 

al 33%); 

-Entitats bancàries.

-Entitats asseguradores.

-AGAUR.

-Oficina accés Universitat.

-Altres tercers per obligació legal

-Domiciliació bancària.

-Assegurança escolar.

-Concedir o denegar la beca.

-Control de les matriculacions.

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de la pandèmia No vigent Responsable o Encarregat del tractament

Aplicar les mesures de prevenció i protecció de la salut per part de la 

Universitat per contenir la pandèmia i col·laborar amb les autoritats 

sanitàries competents per al control de la mateixa.

- Interès públic i interès vital 

- Obligació legal

- Considerant 46 del Reglament General de 

Protecció de Dades (RGPD).

- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals de 

garantir la seguretat i salut dels seus 

treballadors en els aspectes relacionats amb el 

treball

Tots; 
Dades de caràcter identificatiu; Categoria 

especial de dades: de salut; 
-Autoritats sanitàries competents 

Aplicar les mesures de prevenció i protecció de 

la salut per part de la Universitat per contenir i 

controlar la pandèmia

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de les Aules URV d'acció cultural

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament
Gestió de les Aules URV d'Acció Cultural (Teatre, Art, Música, Cinema i 

Debat).
- Consentiment de la persona interessada N/A

Tots; Persones físiques interessades en la 

participació a les Aules URV d'Acció Cultural; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de pràctiques externes extracurriculars // 

Pràctiques acadèmiques externes en entitats 

col·laboradores

Indefinida Encarregat del tractament

Gestionar i facilitar la realització de  pràctiques acadèmiques externes de 

l’alumnat de la Universitat Rovira i Virgili que es desenvoluparan amb les 

corresponents entitats col·laboradores. 

- Execució d'un contracte a petició de la persona 

interessada.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

- Reial decret 592/2014, d’11 de juliol, pel qual es 

regulen les pràctiques acadèmiques externes 

dels estudiants universitaris. 

Alumnat; 
Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 
Entitas col·laboradores i asseguradores

Coordinar l'execució del programa de pràctiques 

externes. 
No previstes N/A

Durant el termini necessari fins a complir amb 

les obligacions legals. 
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió de la preinscripció a ensenyaments 

oficials 
Indefinida Responsable del tractament Gestionar l'accés i preinscripció a ensenyaments oficials.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat; Altres persones físiques: sol·licitants 

d'accés a estudis de la URV; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Econòmics i financers; Circumstàncies socials; 

Dades de salut; 

-Oficina Accés Universitat (en cas de grau, 1r 

curs)
Control sobre accés dels alumnes No previstes N/A Dos anys un cop resolt el procés de preincripció Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Gestió de programes de desenvolupament i 

vinculació amb el territori

Fins a la revocació del 

consentiment per part 

de la persona 

interessada

Responsable del Tractament

Gestió de les activitats relacionades amb els programes de vinculació amb 

el territori com el campus extens-antenes, la Universitat d'estiu, les aules 

de la gent gran, la URV ciutadana, els amics i amigues de la URV i Càtedres 

URV.

- Consentiment de la persona interessada N/A

Tots; Persones físiques interessades en la 

participació de programes de vinculació amb el 

territori; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; Dades 

d'ocupació professional; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió del personal laboral i funcionari Indefinida Responsable del tractament

Gestió del conjunt de documents de caràcter administratiu i econòmic, 

relatius a l'activitat professional, situacions administratives, gestió de 

baixes i altes d'IT, les mútues, accidents laborals, incidents i malalties 

professionals i gestió de l'acció social del personal de la Universitat. Està 

previst tractar dades de salut en compliment d'obligacions en l'àmbit del 

dret laboral i de la seguretat i protecció social.

- Execució d'un contracte 

- Compliment d'una obligació legal

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

- Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d'incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques 

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circunstàncies socials; Dades 

d'ocupació professional; Dades acadèmiques, 

Dades Econòmiques i Financeres; 

- Agència Tributària

- Entitats Asseguradores

- Institut Nacional de la Seguretat Social 

- Mútues

Compliment de les obligacions de les obligacions 

derivades de la legislació laboral i de la seguretat 

i protecció social.

No previstes N/A Conservació Permanent. Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada
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FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES

Gestió de Recursos Humans Indefinida Responsable del tractament

Gestió de l'anàlisi i planificació de necessitats de personal, l'organigrama, 

el catàleg i relació de llocs de treball, la plantilla, l'oferta d'ocupació 

pública, les peticions de nou personal de la Universitat i les resolucions 

d'incompatibilitats del personal.

- Compliment d'una obligació legal

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 

- Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d'incompatibilitats del personal al servei de les 

administracions públiques 

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors .

PAS i PDI; 
Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; 
No previstes N/A No previstes N/A

Conservació permanent de la documentació i la 

normativa interna que descriu les funcions del 

lloc de treball. Destrucció de la resta de 

documentació en un termini de cinc anys.

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de situacions d'assetjament a la URV Indefinida Responsable del Tractament
Gestionar l’atenció a les situacions d’assetjament que es posin de 

manifest a la Universitat.

-Consentiment de la persona interessada

-Missió realitzada en interès públic o l'exercici de 

poders públics

N/A
Tots; Persones que denunciïn una situació 

d'assatjament en la Universitat; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; Característiques personals; Altres; 

Categories especials de dades; 

Autoritats
Investigació de delictes o infraccions 

administratives
No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb la finalitat descrita 

o fins a la revocació del consentiment per part 

de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de sol·licituds al Servei Lingüístic Indefinida Responsable del tractament 
Gestionar i rebre les sol·licituds al Servei Lingüístic en el marc de les 

funcions atribuïdes a aquest servei. 
- Execució d'un contracte N/A Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Altres que puguin 

derivar de la mateixa sol·licitud; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió del COIL Indefinida Responsable del tractament 

Participar en el "Collaborative Online International Learning" " i en les 

seves activitats de promoció i difusió del projecte i, en cas que el 

participant hagi donat el seu consentiment, es permetrà la difusió de la 

seva imatge i/o veu.

- Missió realitzada en interès públic o en exercici 

de poders públics 

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat; 
Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió del carnet URV Indefinida Responsable del tractament Gestió de l'emissió i revocació del Carnet de la URV Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; Iubilo; 
Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; 
X N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió del personal becat Indefinida Responsable del tractament 
Gestionar la relació que s'estableix entre la Universitat i el personal becat 

de la Universitat Rovira i Virgili. 

- Obligació legal

- Execució d'un contracte

Normativa reguladora de beques associades a 

activitats de R+D+I de la Universitat Rovira i 

Virgili, aprovada pel Consell de Govern del 14 de 

març de 2019, el Reglament de beques de 

col·laboració pel qual es regiran les 

convocatòries de la Universitat Rovira i Virgili, 

aprovada pel Consell de Govern en data 1 6 

d'octubre de 2003 i amb darrera modificació 

aprovada per la Comissió d'Estudiants i de la 

Comunitat Universitària delegada del Consell de 

Govern de data 25 d'abril de 2013, que també es 

regeix per l’Estatut de la Universitat, i Reial 

Decret 

-Llei 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es 

regulen els termes i les condicions d'inclusió en 

el Règim General de la Seguretat Social de les 

persones que participin en programes de 

formació, en efecte del que preveu la disposició 

addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, 

sobre actualització, adequació i modernització 

de el sistema de la Seguretat Social. També es 

basa en la legitimació per execució d’un conveni 

de becari que s’estableix entre la Universitat i el 

personal becat de la URV. 

Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circunstàncies socials; Econòmics i 

financers; 

-Entitats bancàries.

-Empreses externes de formació.

-Entitats asseguradores.

-Ministeri, CRUE i altres organismes

-Realitzar el pagament del salari, tramitar 

targetes universitàries i de control de presència i 

altres pagaments mitjançant domiciliació 

bancària. 

-Impartir accions formatives organitzades per la 

universitat.

-Gestió de les assegurances dels treballadors.

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió del Servei de Biblioteques Indefinida Responsable del tractament 

Gestió dels usuaris per a que puguin fer ús dels serveis del CRAI (servei 

de préstec, accés a la Biblioteca Digital de la URV, Repositori, etc.), així 

com portar a terme la gestió i control de préstecs de documents del 

Préstec Universitari Consorciat (PUC) ofert pel CSUC.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat, PAS i PDI; - Estudiants d'altres 

universitats

- PDI/PAS d'altres universitats

- Usuaris i treballadors de la BNC

- Altres usuaris autoritzats per la Biblioteca; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Altres dades que 

se'n puguin derivar dels serveis oferts per la 

Biblioteca-CRAI; 

-CSUC Gestió del PUC No previstes N/A

En el cas de PDI/PAS les dades es conservaran 

fins a la vigència de la relació laboral. I en el cas 

dels estudiants, les dades es conservaran durant 

la durada dels seus estudis + 3 anys addicionals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió dels casos i els contactes COVID-19 de la 

comunitat universitària URV i FURV
No vigent Responsable o Encarregat del tractament

Gestionar els casos dels membres de la comunitat universitària associats 

a la COVID-19, i rastreig dels contactes per adoptar les mesures 

preventives conforme les ordres del Departament de Salut i les 

resolucions i acords aprovats per la URV.

- Obligació legal

- Interès públic i interès vital de l'interessat en el 

marc del control de l'epidèmia

- Considerant 46 del RGPD

- Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals 

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió dels Horts Socials de la URV Indefinida Responsable del tractament

Gestionar les inscripcions dels interessats per a ser usuaris dels horts 

socials així com d'altres aspectes relacionats amb l'organització i les 

relacions entre els usuaris i l'equip de coordinació. 

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat, PAS i PDI; Altres persones físiques; Dades de caràcter identificatiu; 
-Empresa de seguretat del Campus Bellissens de 

la URV

Per a garantir i controlar l'accés als horts socials 

només a persones autoritzades (els dies festius 

o caps de setmana)

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió dels serveis bàsics-COVID No vigent Responsable del tractament

Gestionar els serveis bàsics imprescindibles per causa del tancament de 

la URV degut a la declaració de l'Estat d'Alarma davant la situació de crisi 

sanitària produïda pel COVID-19.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; També s'obtenen 

dades identificatives i d'ocupació professional de 

la persona Responsable de la unitat; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per a complir amb la finalitat per la 

qual es van recollir

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió d'esdeveniments Indefinida Responsable de tractament

Organitzar i gestionar els congressos, seminaris, simposis i altres 

esdeveniments organitzats per la Universitat i les inscripcions dels 

assistents i mantenir-los informats sobre qualsevol assumpte relacionat 

amb l’esdeveniment al que s’inscriuen.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 

Dades acadèmiques i professionals; 

-Empreses vinculades a la organització de 

l'esdeveniment 

Facilitar la correcta organització de 

l'esdeveniment i la realització de tasques 

d'aquest

No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada 

o durant el termini necessari fins a complir amb 

les obligacions legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Gestió de nòmines i pla de pensions Indefinida Responsable del tractament
Gestió de nòmines, variacions de nòmina, les bestretes i IRPF que 

corresponen al personal de la Universitat.

- Execució d'un contracte

- Compliment d'una obligació legal

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circunstàncies socials; Dades 

d'ocupació professional; Dades Econòmiques i 

Financeres; 

- Agència Tributària

- Entitats Asseguradores

- Institut Nacional de la Seguretat Social

- Entitats bancàries amb la finalitat de 

cobrament de la nòmina

Gestionar el cobrament de la nòmina i el pla de 

pensions, compliment d'obligacions tributàries, 

gestió del pla de pensions i/o assegurances, 

donar compliment a les obligacions derivades de 

la legislació laboral.

No previstes N/A Destrucció total als cinc anys Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Instància genèrica de registre Indefinida Responsable del tractament

Atendre i registrar les sol·licituds genèriques rebudes, així com la 

documentació que l'acompanya al Registre General de la URV, per a 

tramitar la sol·licitud i donar una resposta adequada a la petició rebuda.

- Obligació legal

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions 

públiques

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques 

de Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Altres; Segons la 

temàtica, pot tractar-se de diferents tipus de 

categories de dades. En cas de representació de 

l'interessat es tractaran dades de caràcter 

identificatiu del representant; 

Depèn del procediment. Addicionalment, si la 

sol·licitud s'adreça a una Administració Pública 

es cediran les dades a aquesta

Donar compliment a la sol·licitud rebuda No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Missatges positius COVID-19 No vigent Responsable del tractament
Gestionar la publicació de la iniciativa “missatges positius” enviada per la 

rectora pel tancament de la Universitat degut al COVID-19.
- Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat, PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Dades acadèmiques; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a complir amb la 

finalitat per la qual van ser recollides o fins a la 

revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada
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FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES

Participació com a voluntari a les jornades 

obertes de la URV
Indefinida Responsable del tractament 

Facilitar la participació de voluntaris en la celebració de les jornades de 

portes obertes de la URV. 
- Execució d'un contracte N/A Alumnat; PAS; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals 

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Participació al Premi Dr. Rodrigo Miralles de 

Recerca en Fisioteràpia

Fins a la revocació del 

consentiment
Responsable del tractament

Gestionar les inscripcions per a participar en el Premi Dr. Rodrigo Miralles 

de Recerca en Fisioteràpia, i també la captació d'imatges de les persones 

guanyadores per tal de fer difusió de l'entrega del premi en els mitjans de 

comunicació propis de la URV.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat; Egressats; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques; Altres dades relacionades amb el 

treball pel qual es vol optar al premi; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Permisos i Llicències Indefinida Responsable del tractament
Gestió de vacances, permisos, llicencies i assumptes personals del 

personal de la Universitat.
- Compliment d'una obligació legal

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic 

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

PAS i PDI; 
Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; 
No previstes N/A No previstes N/A

Destrucció total en un termini de 4 anys des del 

gaudiment de les vacances, permisos i llicències
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Portal Participa URV (participa.urv.cat) Indefinida Responsable del tractament 

La difusió i enviament de documentació rellevant relacionada amb els 

mecanismes de participació de la Universitat Rovira i Virgili: processos 

participatius presencials o virtuals, espais estables de participació i 

participació en el procediment de producció normativa a través de 

consultes públiques prèvies o d'aportacions als textos articulats de les 

normes. També l’elaboració d'estadístiques per a l'avaluació i el 

seguiment dels mecanismes esmentats.

- Consentiment de la persona interessada N/A Persones usuàries; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per a les finalitats del tractament per a 

les quals han estat recollides o fins a la revocació 

del consentiment per part de la persona 

interessada.  

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Premis i Concursos Indefinida Responsable del Tractament
Organització de premis i reconeixements organitzats per la Universitat, 

així com la tramesa d'informació i el registre de participants.
- Consentiment de la persona interessada N/A

Tots; Persones físiques interessades en la 

obtenció d'un premi o participar en un concurs; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques; 
Administració Tributària Declaració dels impostos corresponents No previstes N/A

Conservació permanent dels programes, els 

documents de difusió, les actes del jurat, els 

documents gràfics, fotogràfics i audiovisuals, i les 

obres de creació artístiques i literàries 

premiades. Destrucció de la resta de 

documentació en un termini de tres anys.

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la 

salut
Indefinida Responsable del tractament

Gestionar la prevenció de riscos laborals, inclosa l’avaluació de riscos, 

informació, consulta, participació i formació dels treballadors i 

treballadores. Inclou també reconeixements mèdics i les activitats de 

vigilància de la salut. 

- Compliment d'una obligació legal

- Consentiment de la persona interessada

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de 

riscos laborals.
PAS i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 

Categories de dades sensibles, en concret dades 

de salut; 

-Inspecció de Treball i Seguretat Social

-Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

- Realitzar les inspeccions corresponents

- Realitzar els reconeixements mèdics (accidents 

i malalties professionals)

No es preveuen. 

Pero es pot donar el cas 

de personal 

investigador que se'n va 

a realitzar una 

investigació fora de la 

UE, el que pot 

possibilitar l'intercanvi 

de documentació: 

avaluació riscos lloc de 

N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Programa Aprenentatge Servei (APS) Indefinida Responsable del tractament
Gestionar la participació, les propostes educatives i la certificació del 

Programa Aprenentatge Servei (APS).

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat, PAS i PDI; Representants d'entitats 

socials; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Entitats i institucions molts diversos com ONGs, 

associacions de veïns, associacions sense ànim 

de lucre, federacions, fundacions, plataformes 

ciutadanes, residències de gent gran, 

Ajuntaments, escoles i altres organismes públics

Desenvolupar els projectes del Programa 

Aprenentatge Servei (APS)
No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari per a les finalitats del tractament per a 

les quals han estat recollides o fins a la revocació 

del consentiment per part de la persona 

interessada.  

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Programa Iubilo URV Indefinida Responsable del tractament 

Gestionar la inscripció i les activitats del programa Iubilo de la URV i la 

publicació al web de les dades de contacte de les persones del progama, 

sempre que s’hagi prestat el consentiment addicional per a fer-ho. 

- Consentiment de la persona interessada N/A
Altres persones físiques; PAS i PDI jubilats de la 

URV. ; 

Dades de caràcter identificatiu; Circumstàncies 

socials; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Projecte Comunicació Interna: estudi de les 

comunicacions amb els estudiants. Focus Group

Fins a la finalització de 

l'estudi. Pendent 

concretar.

Responsable del tractament 
Enregistrament de la veu durant l'entrevista en grup, realitzada dins del 

Projecte de Comunicació Interna, com a suport addicional a l'estudi. 
- Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circumstàncies socials; Dades 

acadèmiques; Altres depenents de l'estudi; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la realització de 

l'estudi
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Projectes de recerca de la URV Indefinida Responsable del tractament 

Participar en el projecte de recerca en els termes que es descriuen al full 

d’informació al participant. En el cas que l’estudi prevegi la publicació, 

difusió i reutilització dels resultats obtinguts incloent dades personals, les 

dades personals seran utilitzades per a aquesta finalitat sempre que 

l’interessat hagi atorgat el seu consentiment. 

- Consentiment de la persona interessada N/A Infermers i infermeres; 
Categories de dades en funció del projecte de 

recerca; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran 5 anys un cop finalitzat 

l'estudi, tret que el full d’informació al 

participant estableixi un període diferent. En 

qualsevol cas, es conservaran les dades fins a la 

revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Provisió i selecció de llocs de treball Indefinida Responsable del tractament
Gestió de la selecció de personal i provisió de llocs de treball per a la 

Universitat.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

 -Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'Universitats 

- Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refòs de la Llei de 

l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic

- Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, 

pel que s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors.

Demandants d'ocupació; PAS i PDI (promoció 

interna); 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades d'ocupació professional; 

Dades acadèmiques; 

- Administració General de l'Estat

- Administració de la Generalitat de Catalunya

- Butlletins Oficials.

Publicació de les resolucions adjudicadores de 

places a la Universitat
No previstes N/A

Conservació permanent de la designació dels 

òrgans de selecció, les llistes definitives, les 

resolucions, els documents acreditatius i del 

càlcul de mèrits. Eliminació total de la resta de 

documentació.

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Recepció de consultes en el marc del projecte 

Catalunya Sud 2040

Fins a la finalització del 

projecte
Responsable del tractament

Atendre les consultes i les sol·licituds d'informació rebudes en el marc del 

projecte Catalunya Sud 2040.
- Consentiment de la persona interessada N/A

Altres persones físiques; Persones físiques que 

envien consultes o sol·liciten informació ; 
Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Recepció i atenció de sol·licituds telemàtiques Indefinida Responsable del tractament

Atendre i registrar les sol·licituds rebudes telemàticament, així com la 

documentació que l'acompanya al Registre General de la URV, per a 

tramitar la sol·licitud i donar una resposta adequada a la petició rebuda.

- Obligació legal

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions 

públiques

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques 

de Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Altres; Segons la 

temàtica, pot tractar-se de diferents tipus de 

categories de dades. En cas de representació de 

l'interessat es tractaran dades de caràcter 

identificatiu del representant; 

Depèn del procediment. Addicionalment, si la 

sol·licitud s'adreça a una Administració Pública 

es cediran les dades a aquesta

Donar compliment a la sol·licitud rebuda No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Registre d'apoderaments Indefinida Responsable del tractament

Registrar els atorgaments de capacitat de representació entre ciutadans i 

d'entitats amb personalitat jurídica a ciutadans i la documentació que ho 

acredita per tal de permetre la tramitació de procediments en 

representació d'altri.

- Obligació legal
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions 

públiques

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Altres; Es 

tractaran dades de caràcter identificatiu de 

l'interessat i del representant. Segons el motiu 

que acrediti la representació poden tractar-se 

diferents tipus de categories de dades; 

-Al registre interoperable d'apoderaments de 

l'Estat si així es sol·licita
Donar compliment a la sol·licitud rebuda No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada 

o durant el termini necessari fins a complir amb 

les obligacions legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Registre d'iniciatives al projecte Catalunya Sud 

2040

Fins a la finalització del 

projecte
Responsable del tractament

Donar d'alta iniciatives en el projecte Catalunya Sud 2040, que per la seva 

capacitat d’innovació juguen un paper fonamental en el 

desenvolupament econòmic, social i cultural de la regió, per tal de crear i 

donar difusió d’un mapa interactiu de les iniciatives enregistrades. 

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Altres persones físiques; Agents (persones 

físiques) que donen d'alta les iniciatives; 
Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Registre General d'entrada i sortida Indefinida Responsable del tractament

Gestionar i realitzar els assentaments de les entrades i sortides de les 

sol·licituds, els escrits o les comunicacions rebudes o enviades entre la 

ciutadania i la Universitat o entre la Universitat i altres administracions 

públiques.  

- Obligació legal

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions 

públiques

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques 

de Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Altres; Segons la 

temàtica, pot tractar-se de diferents tipus de 

categories de dades. En cas de representació de 

l'interessat es tractaran dades de caràcter 

identificatiu del representant; 

Depèn del procediment. Addicionalment, si el 

registre s'adreça a una Administració Pública es 

cediran les dades a aquesta

Donar compliment a la sol·licitud rebuda No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Selecció d'oportunitats europees Indefinida Responsable del Tractament
Gestió de la selecció de la persona ambaixadora d'oportuntiats europees 

encarregada de la difusió d'oportunitats internacionals.
Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; Dades acadèmiques; 
CIC / EPSO

Gestió, persones seleccionades, s'informa al CIC, 

internament a altres serveis de la casa.
No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada
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FINALITATS DEL TRACTAMENT PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Denominació del tractament de dades personals 

Art.30 RGPD

Vigència                       

Art. 30.1.f RGPD
Responsable o Encarregat del tractament

Finalitat

Art. 30.1.b RGPD

Base legitimadora del tractament

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Detall de la base jurídica

Art. 6 RGPD

Art. 31.2 LOPGDD

Categories d'interessats

Art. 30.1.c RGPD

Categories de dades tractades

Art. 30.1.c RGPD

Cessions de dades

Art. 13.1.e i 30.1.d RGPD

Objecte de la cessió de dades

Transferències 

internacionals de dades

Art. 44 a 50 RGPD

Art. 40 a 43 LOPGDD

Document de garanties 

per a les Transferències 

internacionals de dades

Art. 30.1.e RGPD

Temps de conservació

Art. 5.1.e RGPD
Enllaç a clàusula bàsica

Enllaç a informació 

ampliada

AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓIDENTIFICACIÓ DEL TRACTAMENT CATEGORIES D'INTERESSATS I DE DADESBASE JURÍDICA DESTINATARIS DE LES DADES

Servei d'Atenció Psicològica (SAP)

Fins a la revocació del 

cosentiment per part de 

la persona interessada.

Responsable del tractament 
Realitzar les funcions pròpies de l'activiat professional per tal d'oferir el 

servei d'atenció, assessoria i avaluació psicològica.
- Consentiment de la persona interessada N/A Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Categoria especial de dades: de salut; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Servei de gestió de cita prèvia Indefinida Responsable del tractament
Gestionar la concertació de cita prèvia en els diferents serveis i unitats de 

la Universitat.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Tots; 
Dades de caràcter identificatiu; Altres que se'n 

puguin derivar del servei de gestió de cita prèvia; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a complir amb les 

obligacions legals
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Subscripció d'informació al projecte Catalunya 

Sud 2040

Fins a la finalització del 

projecte
Responsable del tractament

Rebre informació periòdica sobre les darreres novetats del projecte 

Catalunya Sud 2040 per mitjans electrònics, així com descarregar-se el 

llibre del projecte en versió digital.

- Consentiment de la persona interessada N/A

Altres persones físiques; Persones físiques 

interessades en subsciure's a la newsletter del 

projecte.; 

Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Subscripció d'informació al Projecte 

d'investigació SMARDEST (SMARTDEST Research 

Project)

Fins a la finalització del 

projecte d'investigació. 
Responsable del tractament

Recollir dades de professionals i persones interessades en rebre 

informació sobre el Projecte d'Investigació SMARTDEST, per a 

posteriorment fer-los arribar informació sobre l'avanç i resultats de la 

investigació.

- Consentiment de la persona interessada N/A

Tots; Professionals i ciutadans interessats en 

rebre informació del Projecte d'investigació 

SMARTDEST; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

d'ocupació professional; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment o fins a la finalització del projecte 

d'investigació

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Tesi Doctoral de la URV Indefinida Responsable del tractament 

Participar en l’estudi de la Tesi Doctoral en els termes que es descriuen al 

full d'informació al participant. En el cas que l’estudi prevegi la publicació 

i difusió dels resultats obtinguts incloent dades personals, les dades 

personals seran utilitzades per a aquesta finalitat sempre que l’interessat 

hagi atorgat el seu consentiment expressament.

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 
Categories de dades en funció de la Tesi 

Doctoral; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran 5 anys un cop finalitzat 

l'estudi, tret que el full d’informació al 

participant estableixi un període diferent. En 

qualsevol cas, es conservaran les dades fins a la 

revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Tesis doctoral "Miradas sobre Cuba. 

Representaciones del destino turístico caribeño 

en medios españoles, agencias de viaje y fuentes 

oficiales (2010-2019)"

Fins a la revocació del 

cosentiment per part de 

la persona interessada.

Responsable del tractament

Participar en la tesis doctoral “Miradas sobre Cuba. Representaciones del 

destino turístico caribeño en medios españoles, agencias de viaje y 

fuentes oficiales (2010-2019)”. A més, si es dona el consentiment, es 

podrà fer difusió de fragments de l’entrevista realitzada al participant 

junt amb la publicació dels resultats de l’estudi.

- Consentiment de la persona interessada N/A
Tots; Voluntaris en l'àmbit de les Ciències 

Socials; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Dades que es 

puguin captar mitjançant els sistemes emprats 

durnt la realització d'entrevistes; 

No previstes N/A No previstes N/A
Les dades es conservaran fins a la revocació del 

consentiment per part de la persona interessada
Accés a clàusula bàsica 

Accés a informació 

ampliada

Treballs Fi de Grau o de Màster de la URV Indefinida Responsable del tractament 

Participar en l’estudi del Treball Final de Grau o de Màster en els termes 

que es descriuen al full d'informació al participant. En el cas que l’estudi 

prevegi la publicació i difusió dels resultats obtinguts incloent dades 

personals, les dades personals seran utilitzades per a aquesta finalitat 

sempre que l’interessat hagi atorgat el seu consentiment expressament.

- Consentiment de la persona interessada N/A Tots; 
Categories de dades en funció del Treball Fi de 

Grau o de Màster; 
No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran 5 anys un cop finalitzat 

l'estudi, tret que el full d’informació al 

participant estableixi un període diferent. En 

qualsevol cas, es conservaran les dades fins a la 

revocació del consentiment per part de la 

persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Videovigilància AMB gravació d'imatges Indefinida Responsable del tractament

Gestionar la informació audiovisual obtinguda a través de les càmeres de 

seguretat instal·lades a la Universitat amb l'objectiu de preservar la 

seguretat de les instal·lacions de la URV i també al personal usuari de les 

mateixes. També permet controlar l'afluència de persones a les 

instal·lacions de la URV.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Compliment d'una obligació legal

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 

de les Administracions Públiques

- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la seguretat ciutadana

Tots; Dades de caràcter identificatiu; 
-Forces i cossos de seguretat

- Jutjats i Tribunals

Investigació d'algun delicte
No previstes N/A

La Universitat tractarà les seves dades personals 

durant el termini d’un mes. Després d’aquest 

termini es procedirà a la seva supressió, excepte 

que es requereixi el seu bloqueig per acreditar 

davant les autoritats competents la comissió 

d’actes que atempten contra la integritat de les 

persones, béns o instal·lacions.

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Videovigilància SENSE gravació d'imatges Indefinida Responsable del tractament

Gestionar la informació audiovisual obtinguda a través de les càmeres de 

seguretat instal·lades a la Universitat amb l'objectiu de preservar la 

seguretat de les instal·lacions de la URV i també al personal usuari de les 

mateixes. També permet controlar l'afluència de persones a les 

instal·lacions de la URV.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Compliment d'una obligació legal

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni 

de les Administracions Públiques

- Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de 

protecció de la seguretat ciutadana

Tots; Dades de caràcter identificatiu; No previstes N/A No previstes N/A N/A Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Visualització i gravació d'activitats docents i 

d'avaluació a distància

En el cas de les 

activitats docents fins a 

la finalització del curs 

acadèmic corresponent 

i pel que fa a l’avaluació 

a distància fins al curs 

acadèmic següent 

d’acord allò establert a 

la normativa 

d’avaluació

Responsable del tractament

Realització i gravació tant els exàmens virtuals com les activitats docents a 

distància amb els sistemes de videoconferència establerts per la URV que 

permeten la participació dels estudiants via xat o mitjançant intervenció 

directa, sigui presencial o a distància podent-se captar tant la veu com la 

imatge de l’estudiantat i, en el cas d’assistència telemàtica, si l'estudiant 

activa la càmera, també es pot captar l'espai físic on es trobi que sigui 

captat per la càmera personal. 

Els vídeos de les classes o l'accés a la retransmissió en directe es poden 

publicar a l'aula virtual amb accés als estudiants matriculats a 

l'assignatura perquè accedeixin únicament amb finalitats docents.  No 

s'autoritza la seva difusió, publicació, transmissió o qualsevol altre ús 

diferent a l'anterior.

Pel que fa a l’avaluació a distància, el tractament de dades permet donar 

compliment a la normativa d’avaluació de la URV per a verificar la 

identitat de l’estudiantat avaluat, garantir els drets d’avaluació i revisió i 

donar-los el suport necessari durant el procés d’avaluació, així com 

identificar possibles accions que incompleixin la normativa d’avaluació.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

- Normativa d'avaluació de la URV

Alumnat i PDI; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circumstàncies socials; Dades 

acadèmiques i professionals; Altres dades que 

puguin captar-se amb el sistema de 

videoconferència; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el temps 

necessari per a la realització de les activitats 

docents i la seva posterior avaluació, és a dir, en 

el cas de les activitats docents fins a la 

finalització del curs acadèmic corresponent i pel 

que fa a l’avaluació a distància fins al curs 

acadèmic següent, d’acord allò establert a la 

normativa d’avaluació

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació a 

ampliada

Voluntariat URV Indefinida Responsable del tractament
Inscriure's com a voluntari a diferents ofertes de voluntariat de la URV i 

gestionar la relació corresponent.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Alumnat; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Circumstàncies socials; Dades 

d'ocupació professional; Dades acadèmiques i 

professionals; 

-Entitats sense ànim de lucre.

Inscriure a l’interessat com a voluntari a 

diferents ofertes de voluntariat de la URV i 

gestionar la relació corresponent

No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals o fins a la revocació del consentiment per 

part de la persona interessada

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Vulneració de drets lingüístics a la URV Indefinida Responsable del tractament 

Rebre i gestionar consultes, queixes i suggeriments sobre possibles 

vulneracions de drets lingüístics a la Universitat Rovira i Virgili i resoldre-

les en el marc de les funcions atribuïdes a la Comissió de Política 

Lingüístic.

- Missió realitzada en interès públic o en exercici 

de poders públics

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Dades 

acadèmiques i professionals; Categoria especial 

de dades; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés a informació 

ampliada

Webinars del Programa Alumni URV
Fins a la revocació del 

consentiment
Responsable del tractament

Gestionar i informar dels serveis, avantatges i activitats del Programa 

Alumni URV i realitzar l’enregistrament dels webinars, on hi participi 

personal extern de la Universitat i membres de la comunitat universitària, 

amb els sistemes de videoconferència establerts per la URV que 

permeten la participació de les persones participants via xat i, si s’activa 

la càmera i el micròfon, es podrà captar tant la veu com la imatge del 

participant i l’espai físic on es trobi que sigui captat per la càmera 

personal. 

Els vídeos es poden publicar a la intranet Alumni d’accés exclusiu als 

membres de la comunitat Alumni URV perquè accedeixin únicament amb 

finalitats docents i en mitjans d’accés oberts, per exemple i sense caràcter 

limitatiu, el canal de Youtube de la Universitat. No s'autoritza la seva 

difusió, publicació, transmissió o qualsevol altre ús diferent a l'anterior.

- Missió realitzada en interès públic o exercici de 

poders públics

- Consentiment de la persona interessada

- Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, 

d’universitats 

- Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 

Catalunya

Tots; 

Dades de caràcter identificatiu; Característiques 

personals; Dades acadèmiques i professionals; 

Altres dades que es puguin captar amb el 

sistema de videoconferència; 

No previstes N/A No previstes N/A

Les dades es conservaran durant el termini 

necessari fins a complir amb les obligacions 

legals

Accés a clàusula bàsica 
Accés informació 

ampliada
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