Protecció de dades personals
Responsable del tractament de les teves dades
•
•
•
•
•
•

Fundació Privada Rinaldi – Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
CIF: G-60299617
Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
Telèfon: 932.805.244
Correu-e: protecciodades@euss.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@euss.cat

Finalitats principals del tractament de dades
L’EUSS tractarà les teves dades personals per a la gestió de la matrícula i del teu expedient acadèmic, per proporcionarte els serveis acadèmics, de tutoria i orientació, i d’avaluació, per a la facturació, per a la gestió dels préstecs de la
biblioteca, per a la certificació dels estudis realitzats i per a la tramitació dels títols obtinguts. També es tractaran dades
per a la tramitació de beques i ajuts a l’estudi d’organismes oficials, per a la baremació dels ajuts de la Fundació Privada
Rinaldi i per a la tramitació de les assegurances com a estudiant. Si fas ús del servei de la borsa de treball o bé realitzes
convenis de pràctiques, també s’utilitzaran amb aquestes finalitats.
En el moment de recollir les dades se t'indicarà el caràcter obligatori o voluntari d’aquelles que són objecte de recollida.
La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d'accedir
al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades voluntàriament amb l'objectiu que els serveis
que s’ofereixen es puguin prestar de manera òptima.
Limitació en el temps
Les dades proporcionades, així com les obtingudes durant la realització dels estudis, es conservaran els anys necessaris
per complir amb les obligacions legals com a centre universitari derivades de les lleis d’àmbit europeu, estatal i autonòmic.
Comunicació de dades
Les teves dades podran ser cedides a les empreses o institucions encarregades del seu tractament que l’EUSS pugui
tenir contractades, les quals no les podran fer servir més que en el marc de la relació contractual i per a la finalitat per a
la qual van ser recollides. Aquestes empreses o institucions sempre estaran ubicades en països de la Unió Europea o
adherides al Privacity Shield.
Les teves dades es comunicaran a les següents entitats per al compliment d’obligacions legals:
•
•
•
•

Universitat Autònoma de Barcelona.
Empresa encarregada de l’assegurança ampliada com a estudiant de l’EUSS.
Tresoreria de la Seguretat Social, si té dret a l’assegurança escolar obligatòria.
Serveis d’urgències sanitàries, si fos el cas.

Les teves dades no seran cedides a cap altre tercer exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal o judicial.
Drets
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’EUSS estem tractant les teves dades personals i, per tant, tens dret a accedir
a aquestes, rectificar aquelles que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries i sol·licitar
la limitació en el seu tractament, així com la seva portabilitat. Per a això, caldrà que enviïs la teva petició a l’adreça del
responsable del tractament, juntament amb una còpia del teu DNI/NIE o passaport, tot indicant nom i cognoms, adreça a
efectes de notificacions, data i signatura.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades,
en el cas que no hagis quedat satisfet o satisfeta en l’exercici dels teus drets.
Més informació a https://www.euss.cat/RGPD
IMPORTANT: en cas de no acceptar la normativa de protecció de dades, no es podrà efectuar la matrícula.

 He llegit i accepto la normativa de protecció de dades.
Nom i cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Data:

Signatura:

Barcelona, _________ de ___________________ de ________

Subscripcions de l’EUSS
Finalitat del tractament
L’EUSS tractarà les teves dades personals per informar-te a través de correu electrònic de nous estudis, formació
permanent, activitats no acadèmiques organitzades per l'EUSS o per entitats col·laboradores, per enviar-te el butlletíresum de notícies de l'EUSS (trimestral) i per enviar-te la memòria anual (opció en paper).
Només s'admeten subscripcions a aquest servei per part de persones majors de 16 anys.
Responsable del tractament de les teves dades
•
•
•
•
•
•

Fundació Privada Rinaldi - Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
CIF: G-60299617
Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
Telèfon: +34 932.805.244
Correu-e: protecciodades@euss.cat
Contacte del Delegat / a de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@euss.cat

Comunicació de dades
Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.
Limitació en el temps
Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.
Drets
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’EUSS estem tractant les teves dades personals i, per tant, tens dret a accedir
a aquestes, rectificar aquelles que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries, sol·licitar
la limitació en el seu tractament així com la seva portabilitat. Per a això, caldrà que enviïs la teva petició a l’adreça del
responsable del tractament, juntament amb una còpia del teu DNI/NIE o passaport, tot indicant nom i cognoms, adreça a
efectes de notificacions, data i signatura.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades,
en el cas que no hagis quedat satisfet o satisfeta en l’exercici dels teus drets.
Correu electrònic per a la notificació: _______________________________________________________________
Vull rebre:
 NeussLetter. Resum trimestral de notícies de l'EUSS.
 Informació sobre titulacions, formació, serveis vinculats a l'EUSS.
 Activitats extra-acadèmiques organitzades per l'EUSS.
 Activitats extra-acadèmiques organitzades per col·legis professionals, grups salesians i/o col·laboradors.
 Activitats d'orientació pre-universitària i promoció (Programes ADD, FLL, Tastech, etc.).
 Memòria anual 4Veuss, format electrònic.
 Memòria anual 4Veuss, format paper. Indicar adreça postal.
En aquest darrer cas cal que indiqueu les dades següents:
Nom i cognoms: __________________________________________________________________
Adreça postal: ___________________________________________________________________
Ciutat: _____________________________________________________ C.P.:_______________
Pots canviar el teu consentiment i les teves subscripcions fent clic a l'enllaç que trobaràs al peu de qualsevol correu que
rebis d'aquesta llista, o bé contactant amb nosaltres a través del correu electrònic protecciodades@euss.cat. Utilitzarem
les teves dades amb cura. Per a més informació sobre la nostra política de privacitat visita el nostre web
(https://www.euss.cat/RGPD).

 Accepto rebre per correu electrònic o per correu postals les informacions a les quals m’he subscrit.
 NO accepto rebre per correu electrònic o per correu postals les informacions a les quals m’he subscrit.
Nom i cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Data:

Signatura:

Barcelona, _________ de ___________________ de ________

