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personals (PPMS)
Tractament de dades personals (PPMS)

Segons el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la
lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades es processen amb les finalitats següents:
Les vostres dades són tractades amb les finalitats següents:
- Prestació de serveis
- Control de persones que accedeixen al servei
- Difusió d’activitats
- Realització de seminaris, formació tècnica
- Informar d’incidències i informació relativa al servei
- Enviament de pressupostos, facturació i càrrecs interns de serveis sol·licitats
- Enquestes de satisfacció, suggeriments o queixes
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives
de preferències personals, comportaments o actituds.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la
vostra sol·licitud al responsable del tractament a l’adreça: s.microscopia@uab.cat
Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el quadre següent
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT
DESTINATARIS
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE
DADES
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES
RECLAMACIONS

Núria Barba, Directora del Servei de Microscòpia
nuria.barba@uab.cat
proteccio.dades@uab.cat
Consentiment de la persona interessada o del seu representant
Execució d’un contracte en que la persona interessada n’és part
Les vostres dades no seran comunicades a terceres persones ni a d’altres
destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de
compliment obligat.
Les vostres dades no seran cedides o trameses a organitzacions o entitats no
pertanyents a la Unió Europea.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament o portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al
responsable del tractament o a la Secretaria General de la UAB, campus
universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat, Pça. Acadèmica, 08193,
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Mentre s’estigui donat d’alta com a usuari del Servei de Microscòpia
Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
dades a través de la seu electrònica de l’APDCAT (https://seu.apd.cat) o per
mitjans no telemàtics
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