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AT  FORMACIO 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades ? 

Identitat: EMPORSIS AIE 

Adreça postal: Unitat d’Atenció al Ciutadà i Comunicació. 

C. Hospital, 17-19 Planta 2ª, Palamós (17230) 

dpd@ssibe.cat 

Telèfon: 972609290 

Adreça electrònica:  atenciociutada@ssibe.cat 

Delegat de 

protecció de dades: 

Carrer Hospital, 17-19, Planta 2ª – 17230, Palamós 

dpd@ssibe.cat 

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals ? 

 
La finalitat d’aquest tractament és la gestió administrativa de l'alumnat en pràctiques i sense relació laboral amb l'entitat. 
 
Els usos previstos són els propis de la gestió acadèmica de l'estudiant en pràctiques. 
 

Quant de temps conservarem les vostres dades ? 

 Les dades contingues en denúncies d’ estudiants en pràctiques contraris a la normativa es conservaran duran un termini 

màxim de 3 mesos, excepte aquelles que resultin indispensables per acreditar el funcionament del model de prevenció de 

comissió de delictes de l ‘ entitat, les quals es podran conservar durant el període prescripció del delicte corresponent. 
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 La fotografia, el correu electrònic i número de telèfon personal, les dades dels familiars de contacte, i totes aquelles no 

imprescindibles per a la formalització i manteniment de la formació es bloquejaran durant un període de 3 anys a comptar des 

de que l’interessat es desvinculi del centre. Posteriorment es destruiran. 

 Els noms i cognoms, DNI, es guardaran en una base històrica dels estudiants en pràctiques, fins que, en el seu cas, els 

interessats facin ús del dret de supressió. 

 Resta de dades: Mentre duri la vinculació amb l’ entitat. i posteriorment es bloquejaran durant un període de 10 anys . A la fi de 

l’esmentat període les dades es destruiran. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades ? 

 

El tractament de les dades es fonamenten en les següents bases legals; 

 Art. 6.1.a RGPD: Consentiment de l’interessat.  

 Art. 6.1.c RGPD: Tractament necessari pel compliment d’una obligació legal aplicable al centre, en relació a aquells 

tractaments que vinguin imposats per la normativa vigent.  

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades ? 

 

Entitats amb qui l’ entitat subscrigui els corresponents convenis/acords de col·laboració per a possibilitar l’activitat 

formativa dels alumnes. 

Davant el requeriment d’una administració, organisme, o autoritat pública en l’exercici de les seves funcions o per donar 
compliment a una obligació legal. 
 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades. 
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Quines categories de dades tractem ? 

 

 Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIE, adreça postal i electrònica, telèfon i fotografia rostre. 

 Altres dades tipificades: acadèmiques., formació, currículum acadèmic. 
 

 

Quines son les categories  d’ interessats? 

 

Estudiants  pràctiques 

 

Com hem obtingut les vostres dades ? 

 

A través de formularis electrònics o en paper, entrevistes o per transmissió electrònica. 
 
Les dades són proporcionades per la pròpia persona interessada o subministrades per aquells centres dels que 
provenen els/les alumnes. 
 

 


