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Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals? 
 
Vila Universitària, SL (Vila Universitària) 
Avinguda Can Domènech s/n – Edifici Blanc 
Campus de la UAB 
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)  
proteccio.dades@vilauniversitaria.com  
 
Delegada de Protecció de Dades 
Avinguda Can Domènech s/n - Edifici Blanc  
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) 
dpd.corporacio.uab@uab.cat 
 
 
Com obtenim les vostres dades personals? 
 
Les dades s’obtenen directament de la persona interessada, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona o de la resta d’entitats 
vinculades a aquestes. 
 
 
Quines dades personals vostres tractem? 
 
Les dades necessàries per al tractament s’inclouen en les categories1 següents: 
 

 Dades de caràcter identificatiu. 
 

 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals? 
 
Vila Universitària tracta les vostres dades amb la finalitat de controlar l’accés als espais de la 
Vila Universitària i preservar la seguretat de les persones i béns, així com de les seves 
instal·lacions. 
 
 
Quant temps conservarem les vostres dades personals? 
 
Les dades personals proporcionades es conservaran a Vila Universitària SL mentre sigui vigent 
la concessió administrativa atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona a Vila 
Universitària SL i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades d’aquesta gestió.  
 
 
Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals? 
 
La base legal per al tractament de les vostres dades és l’execució d’una relació contractual 
entre la persona interessada i Vila Universitària (art. 6.1.b de l’RGPD). 

 
1 Podeu consultar les dades incloses en aquestes categories seguint aquest enllaç. 



 Control d’accés 

 

 
2 

VILA06 
Rev.: 00 

 

 
A quins destinataris es poden comunicar les vostres dades personals? 

 

 
Les vostres dades es poden comunicar a: 
 

- La Universitat Autònoma de Barcelona o a la Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona o a altres entitats vinculades a aquestes, per a les mateixes finalitats. 
 

- Organismes públics competents i Jutges i Tribunals, quan Vila Universitària, SL tingui 
l’obligació legal de facilitar-les. 

 
 
Quines transferències internacionals de dades fem? 
 
No es preveu fer transferències internacionals de dades. 
 
 
Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades personals? 
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Vila Universitària està tractant dades 
personals que la concerneixen. 
 
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a 
sol·licitar-ne la rectificació quan són inexactes i, si escau, a sol·licitar-ne la supressió, entre 
altres motius quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van 
recollir. 
 
En les circumstàncies previstes a l’article 18 de l’RGPD, les persones interessades poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. 
 
En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els 
interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Vila Universitària deixarà de 
tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles 
reclamacions. 
 
En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves 
dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un 
altre responsable.  
 
 
Com podeu exercir els vostres drets? 
 
Mitjançant un escrit adreçat a Vila Universitària, SL, Avinguda Can Domènech s/n – Edifici 
Blanc, Campus de la UAB – 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant un correu 
electrònic a proteccio.dades@vilauniversitaria.com. 
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Quines vies de reclamació hi ha? 
 
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament o que s’han vulnerat, teniu 
dret a presentar una reclamació prèvia davant la delegada de protecció de dades de la 
Corporació UAB (dpd.corporacio.uab@uab.cat; Av. Can Domènech s/n - Edifici Blanc del 
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona - 08193 Cerdanyola del Vallès). Aquesta 
reclamació s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la seva recepció.  
 
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT), presencialment al carrer Rosselló 214 – Esc. A, 08008 
Barcelona, o mitjançant la seva seu electrònica https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/. 


