
  

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  

Data elaboració/revisió    14/09/2018                                                                 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS ESCOLES 
 

 

 
Nom i Cognoms de l’alumne:                                                                                        Data naixement alumne: 
 
Nom i Cognoms del signant :                                                                                         DNI:  
(pare, mare, tutor legal, ...) 
 
Correu electrònic:  
 
Signa com a (pare, mare, tutor legal, ...): 
 
 
Amb la signatura del present document vostè accepta explícitament la utilització de les dades facilitades en 
l’apartat anterior d’aquest document per a les següents finalitats (marcar opcions acceptades):  
 

Alta, accés, i altres gestions necessàries per a la correcta utilització de la plataforma on-line del programa 
Petit Binding/ Mètode UBinding.  

 
      Rebre informació referent a estudis i serveis relacionats amb la metodologia UBinding. 

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 216/679 General de Protecció de Dades (RGPD) en matèria de protecció de dades 

personals, cal signar aquest document per el qual autoritzes expressament a la Fundació Josep Finestres, fundació sense 

ànim de lucre, per conservar i utilitzar el teu correu electrònic per les finalitats indicades anteriorment, així com per 

cedir-les a tercers quan sigui exclusivament necessari per dur a terme la finalitat esmentada, sempre prenent les 

mesures de seguretat apropiades d’acord amb el RGPD. La Fundació conservarà les teves dades durant el termini legal 

previst per la normativa vigent. En qualsevol cas, podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del 

tractament, portabilitat i oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, així com el dret a revocar el teu 

consentiment, en els termes previstos per la normativa vigent, al Departament d’Administració de la Fundació, situat a 

l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, del Campus de Bellvitge, C/ Feixa Llarga s/n 08907 de L'Hospitalet de 

Llobregat o dirigint-te a l’adreça fundació.josep.finestres@ub.edu. En el supòsit que desitgis obtenir més informació 

al respecte de qualsevol d’aquests drets o formular una reclamació, podràs adreçar-te al DPO de la Fundació Josep 

Finestres a la direcció senyalada anteriorment, així com a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho consideres 

oportú.  

A Barcelona a …….. de ……………….de 20…… 

 

 

Signatura 


