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TECNOCAMPUS COM A RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 
 

1. Clients 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Gestió de les transaccions contractuals realitzades amb clients. 
- Gestió tributària i de recaptació.  
- Gestió econòmica i comptable.  
- Gestió de facturació.  
- Gestió fiscal.  
- Arxiu. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: clients. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Dades econòmiques: import a cobrar, 
compte bancari. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades a: 

 
- Entitats bancàries amb la finalitat de de realitzar el pagament o cobrament. 
- Administració tributària, Agència Tributària, per compliments legals. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran el temps legalment establert, en aquest cas, durant 4 anys d’acord 
amb la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària. 
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No obstant, és recomanable guardar la documentació fiscal durant 10 anys, segons la Llei 
Orgànica 7/2012, de 27 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995,  de 23 
de novembre, del Codi Penal en matèria de transparència i lluita contra el frau fiscal i a la 
Seguretat Social. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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2. Proveïdors 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Gestió de les transaccions contractuals realitzades amb proveïdors. 
- Gestió tributària i de recaptació.  
- Gestió econòmica i comptable.  
- Gestió de facturació.  
- Gestió fiscal.  
- Arxiu. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: proveïdors. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Dades econòmiques: import a cobrar, 
compte bancari. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades a: 

 
- Entitats bancàries amb la finalitat de de realitzar el pagament o cobrament. 
- Administració tributària, Agència Tributària, per compliments legals. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran el temps legalment establert, en aquest cas, durant 6 anys d’acord 
amb l’article 30 del Codi de Comerç. 
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Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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3. Impagats 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Gestió de la morositat dels estudiants i clients d'altres activitats competència de la Fundació 

Tecnocampus. 
- Contactar amb els incidents per notificar, proposar, reclamar o comunicar resolucions. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants i clients. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Dades econòmiques: import a cobrar, 
compte bancari. (iii) Documentació justificativa dels motius de l'impagament. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades a tribunals, advocats, o altres entitats que intervenen en la gestió 
de cobrament, per tal de procedir a consulta jurídica o procés judicial corresponent. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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4. Biblioteca 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb les següents finalitats: 
 
- Gestionar els préstecs de la biblioteca. 
- Reservar un punt de lectura a la sala general. 
- Estadístiques internes. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: usuaris de la biblioteca. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom, cognoms, DNI, 

estudis cursats, adreça, població, telèfon, codi postal, correu electrònic. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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5. Butlletins Tecnocampus 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per l’enviament d’informació periòdica de l'activitat realitzada per la 
Fundació Tecnocampus i/o per les empreses del Parc Tecnocampus. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: contactes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms i correu 

electrònic. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran mentre la subscripció al butlletí estigui activa, es dir, mentre 
l’interessat no exercici el seu dret a revocació del consentiment o supressió de les seves dades. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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6. Usuaris de la Web 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les consultes formulades per els usuaris 
de la web. 
 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: usuaris web. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms i correu 

electrònic. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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7. Agenda 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitat: 
- Esdeveniments. 
- Jornada de portes obertes 
- Sessions informatives de grau 
 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Alumnes potencials, alumnes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms i correu 

electrònic, i imatge. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal, així com per l’enviament 
de comunicacions i les autoritzacions d’imatge, és el consentiment que atorga l’interessat per 
mitjà del present formulari, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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8. Emprenedoria 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb a les finalitats de: 
 

- Gestionar els serveis d'emprenedoria. 
- Creixement empresarial. 
- Gestionar l’assessorament a les empreses i START-UP per tal de que puguin optar als 

ajuts i finançament. 
- Organitzar jornades de finançament. 
- Gestionar el servei d'internacionalització Go Global – diagnosi gratuït de la presencia 

digital de la teva empresa, píndoles formatives de suport a la internacionalització, 
International Business Network-, així com enviar informació sobre activitats i 
esdeveniments de suport a l'empresa organitzats per la Fundació Tecnocampus. 

- Enviar informació sobre activitats i esdeveniments de suport a l'empresa que puguin ser 
d'interès. 
 

Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: persones emprenedores. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu 

electrònic, DNI, telèfon, sexe, adreça, data de naixement, nacionalitat. (ii) Altres dades: Cv 
dels socis fundadors. (iii) Dades econòmiques: facturació. (iv) Dades acadèmiques i 
professionals: nivell d’estudis. 

 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Categories de destinataris 
Les dades podran ser cedides a terceres entitats per tal de tramitar la justificació de la subvenció 
rebuda per dur a terme el serveis d'emprenedoria. 
 
Les dades de les empreses de nova creació - 0-3 anys – les dades es cediran a Catalunya 
empren amb la finalitat de poder tramitar el finançament d’entitats de nova creació. 
 
No es comunicaran dades a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
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Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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9. Incubadora  

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 

- Serveis empresarials de valor afegit 
- Serveis logístics i Tic 
- Serveis avançats: Mentors Sèniors Residents, Tutors/es Incubadora i finançament 
- Enviar informació sobre activitats i esdeveniments de suport a l'empresa que puguin ser 

d'interès 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Interessat i/o representant legal. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, sexe, 

data de naixement, adreça, nacionalitat i correu electrònic. (ii) Altres dades: nivell d’estudis, 
situació laboral. 

 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

10. TCMPASS 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Participar a les seccions de Networking que organitzi Tecnocampus 
- Accés preferencial als programes d’acceleració i creixement empresarial. 
- Ús de les sales de reunions. 
- Targeta d’apartadament per hores. 
- Lloguer d’espais del centre de congressos amb dret de descompte. 

 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: persones interessades, representants legals i persones de 

contacte. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognom, DNI, telèfon 

i correu electrònic. (ii) Dades econòmiques: número de compte. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
  



 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

11. Especialistes 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar l'acreditació de professionals (consultors, formadors i 
especialistes) en el marc dels programes realitzats per l'àrea d'empresa i emprenedoria 
Tecnocampus, així com l’enviament de comunicacions informatives. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: consultors, formadors i especialistes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge, data de naixement. (ii) Dades 
acadèmiques o professionals: càrrec, estudis acadèmics i experiència professional. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

12. Premis Creatic 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar els premis Creatic ales millors iniciatives empresàries 
en l’àmbit de la tecnologia i innivació. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: participants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge.  
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

13. Membres de les Comissions de Govern 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar les convocatòries i reunions de les comissions de 
govern. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: membres de les comissions. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, 

adreça, codi postal, telèfon, correu electrònic. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

14. Membres dels Consells de Grau 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar les convocatòries i reunions dels consells de Grau. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: membres de les consells de Grau. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, 

adreça, codi postal, telèfon, correu electrònic. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

15. Estudiants Tutories 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar les tutories dels estudiants. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, 

adreça, codi postal, telèfon, correu electrònic. 
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

16. Convenis cooperació educativa 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per la realització de pràctiques externes. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants en pràctiques. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

correu electrònic. (ii) Dades acadèmiques: estudis en curs. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
  

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:rgpd@tecnocampus.cat


 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

17. Pràctiques externes ESCST 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per certificar l'activitat dels tutors com a referents clínics de 
pràctiques externes als estudiants del Grau d'Infermeria de Tecnocampus. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Tutors. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

correu electrònic. (ii) Altres dades: unitat i institució del tutor, període de tutorització i hores 
de docència, nom de l'alumne tutoritzat i nom de l'assignatura de pràctiques per la qual 
sol·licita certificació. 

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

18. Aula d’oberta d’idiomes 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el servei d'aula oberta d'idiomes de 
l'ESCSET i enviar informació d'interès sobre propers cursos que puguin ser d'interès. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, DNI, 

telèfon mòbil, correu electrònic, adreça postal. (ii) Dades acadèmiques: certificat d'idiomes. 
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
En el cas de enviament de comunicacions informatives, La base que legitima el tractament de 
les dades de caràcter personal és el consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
S'informa l'interessat que per a l'enviament de comunicacions comercials es realitzarà a través 
de Mailchimp i Benchmark, amb domicili social i servidors i situats al EEUU. Així mateix, 
s'informa disposen de les clàusules contractuals tipus que permeten realitzar transferències 
internacions amb les garanties establertes en el RGPD. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

19. Històries del punt 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de participar en el projecte històries del punt, per a 
arxiu històric i com a documental. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Participants del projecte històries punt. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, i 

imatge/veu. 
 

Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades a l’Ajuntament de Mataró amb la finalitat de procedir a l’Arxiu i 
emmagatzemant de les dades. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran per temps indefinit per finalitats d’arxiu històric, tret que l’interessat 
s’exerceixi el dret d’oposició i/o supressió de les dades. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

20. Proves PAP 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per gestionar les Proves d'Aptitud Personal (PAP) per a l'Activitat 
Física i l'Esport. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Estudiants potencials. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: DNI, telèfon mòbil, sexe, 

correu electrònic, adreça postal, localitat, província,  fotocòpia seguretat social, certificat 
SISPAP, gravació d'imatges durant la prova (curs navette) (ii) Dades de categoria especial: 
dades de salut - certificat mèdic -. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades a la Universitat Competent. 
 
No es comunicaran dades a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal per realitzar les proves 
és el compliment d’una obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. Pel que fa les 
autoritzacions d’imatge, el consentiment exprés en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

21. Estudis títols propis i formació permanent 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per prestar serveis acadèmics relacionats amb el tràmit de matrícula 
i enviar i rebre informació. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Dades identificatives, 

acadèmiques i bancaries; Nom i cognoms, data de naixement, DNI, domicili, nacionalitat, 
telèfon, correu electrònic, estudis cursats, any d'acabament dels estudis, fotocòpia del DNI, 
fotocòpia carnet família nombrosa, número de compte IBAN 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal per realitzar les proves 
és el compliment d’una obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. Pel que fa les 
comunicacions, el consentiment exprés en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

22. Estudiants 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per realitzar la gestió acadèmica dels estudiants de grau i de màsters 
oficials i mobilitat d’estudiants. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms, data de 

naixement, DNI, domicili, nacionalitat, telèfon, correu electrònic, número de identificació 
acadèmica (NIA) i fotocòpia carnet família nombrosa. (ii) Dades acadèmiques: estudis 
cursats, any d'acabament dels estudis. (iii) Dades bancaries:  número de compte IBAN. 
 

Categories de destinataris 
Universitat adscrivent, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, organismes de coordinació 
universitària, AGAUR, Departament d'Economia i Coneixement. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

23. Estudiants - Ajornaments 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades recavades en aquest formulari seran tractades per a tramitació i/o fraccionament a 
mig termini de la matrícula,  a través del propi TecnoCampus o Banc Sabadell. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms, DNI, 

telèfon i correu electrònic. (ii) Dades de categoria especial: Informes mèdics, si són rellevants 
per justificar la situació de l’estudiant o la d’algun membre de la unitat econòmica i familiar. 
(iii) Dades econòmiques: ingressos. (iv) Altres dades: estudis, Certificat de convivència 
col·lectiu expedit pel municipi de residència i acreditació de la titularitat de la vivenda amb la 
fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge habitual 
 

Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades al Ban Sabadell en el cas de realitzar l’ajornament del pagament 
de la matrícula a través d’aquesta entitat. 
 
No es comunicaran les dades a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment 
exprés de l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

24. Beques i premis 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de beca. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, data 

de naixement, direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura. (ii) Característiques 
personals: carnet de família nombrosa. (iii) Dades acadèmiques o professionals: estudis 
cursats, any d’acabament dels estudis. (iv) dades econòmiques: número de compte IBAN 

 
Categories de destinataris 
Les dades es cediran a la Universitat adscrivent, Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, 
organismes de coordinació universitària, AGAUR, Departament d'Economia i Coneixement.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

25. Estudiants - discapacitat 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de reconèixer la condició comunicada.  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms, DNI, 

telèfon i correu electrònic. (ii) Dades de categoria especial: Informes mèdics, si són rellevants 
per justificar la situació de l’estudiant o la d’algun membre de la unitat econòmica i familiar. 
(iii) Altres dades: estudis, Certificats d’un organisme públic, així com aquella documentació 
que fonamenti la petició. 

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

26. Igualtat 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la denuncia i les actuacions pertinents 
de la Unitat d’Igualtat. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom, cognom, DNI, adreça 

postal, correu electrònic i telèfon. (ii) Altres dades: vinculació amb el TecnoCampus, així com 
aquella documentació que fonamenti la petició.  

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades al Ministeri Fiscal, òrgan competent per tramitar la denuncia. 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

27. Estudiants _ canvi de nom d’ús comú 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la tramitació del canvi de nom d’ús comú 
de persones transsexuals, transgènere i intersexuals. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades identificatives: nom i cognoms, DNI, telèfon i correu 

electrònic. Altres dades: document que s’acompanyen a la sol·licitud.  
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

28. Convalidacions i reconeixements 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades es tractaran per la gestió de les tramitacions de convalidacions i reconeixements. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Estudiants 
- Categoria de dades personals: (i) Dades identificatives: nom i cognoms i correu electrònic. 

(ii) Dades acadèmiques. 
  

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

29. Captació de futurs estudiants de Grau 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat d’ informació i gestió de les activitats de promoció 
dels estudis dels centres universitaris Tecnocampus previs a la formalització d'una matrícula, 
així com informació dels tràmits necessaris per la seva formalització. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, data 

de naixement, direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura. (ii) Dades acadèmiques 
o professionals: centre d’estudis, curs, tipus de batxillerat, tipus de cicle formatiu.  

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

30. Captació de màsters i postgraus 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat d’ informació i gestió de les activitats de promoció 
dels estudis de màsters i postgraus dels centres universitaris Tecnocampus previs a la 
formalització d'una matrícula, així com dels tràmits necessaris per la seva formalització. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, data 

de naixement, direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura. (ii) Dades acadèmiques 
o professionals: estudis acadèmics.  

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades: No es realitzaran Transferències Internacionals de 
dades a tercers països fora de la Unió Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades: Les dades no es conservaran més temps 
del necessari per a complir la finalitat per a la qual han estat recavades, excepte que existeixi 
una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

31. Accions amb escoles i centres educatius 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb les següents finalitats: 
 

- Informar i gestionar dels tallers LINNK.  
- Informar i gestionar les activitats de promoció dels estudis impartits pels centres 

universitaris Tecnocampus previs a la formalització d'una matrícula dels tràmits 
necessaris per la seva formalització. 

- Realitzar xerrades sobre els graus que s’imparteixen. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: professors prescriptors 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció 

postal, telèfon, correu electrònic, signatura. 
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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32. Gestió del Personal 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els recursos humans de Tecnocampus: 
Nòmina; formació; fons  social; control horari; incompatibilitats; elaboració del cens electoral; 
emissió del carnet de TecnoCampus; sol·licitud de visat o permís de residència; concessió i 
gestió de permisos, llicències i autoritzacions; estadística pública; estadístiques internes; arxiu 
(Usos). 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: personal 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

passaport o número de targeta de resident, direcció postal, telèfon, correu electrònic, 
signatura manuscrita i signatura digital, imatge/veu, número de la seguretat social/mutualitat, 
data de naixement, estat civil, número de registre personal, números d'identificació 
d'investigadors, número identificatiu de dispositiu electrònic. (ii) Característiques personals: 
dades de la família, sexe, nacionalitat i llengua materna, llicències i permisos. (iii) Dades 
acadèmiques o professionals: formació i titulacions, experiència professional, pertinença a 
col·legis o associacions professionals,  número de col·legiat (iv) Detalls de treball: Cos, 
escala, categoria, grau, llocs de treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral, 
altres -pertinença a equips d'emergència. (v) Dades econòmico-financeres i d'assegurances: 
Dades bancàries, dades de nòmina, dades sobre impostos i deduccions, subsidis i beneficis. 
(vi) dades especialment protegides: salut, infraccions penals i administratives, empremta 
dactilar, grau de discapacitat.   

 
Categories de destinataris 
Les dades es comunicaran als organismes públics als quals obligui la Llei vigent, així com a les 
empreses privades amb les que es contractin tractaments de dades necessaris per a l’execució 
de les obligacions derivades de la relació laboral.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
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Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran durant el temps necessari per tal de donar compliment a la finalitat 
per a la que van ser recollides, respectant els terminis legals de conservació establerts a 
l’efecte: 
 
Contractació i alta de nous treballadors, així com la gestió de tots els aspectes derivats de la 

relació laboral: 

4 anys. Art. 4.2 Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social: Prescripció infraccions 

Seguretat Social. 

10 anys: Art. 131 Llei Orgànica 10/1995 Delictes per frau a Hisenda Pública i Seguretat Social. 

Gestió i coordinació d’accions formatives per a treballadors:  

5 anys: Art. 4.3 Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social: Prescripció d’infracció en 

Prevenció de riscos laborals. 

Un cop finalitzat el termini de conservació indicat, les dades seran destruïdes.  

Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  



 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

33. Processos de selecció 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar els processos de selecció del personal 
de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, valorar els CV i seleccionar personal de nou 
accés a la Fundació Tecnocampus. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: candidats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge, data de naixement i estat civil. 
(ii) Característiques personals: dades de la família, sexe, nacionalitat i llengua materna. (iii) 
Dades acadèmiques o professionals: estudis acadèmics, col·legi professional, altres dades 
del CV. (iv) Detalls de treball: professió, llocs de treball, altres dades del CV. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran comunicades als membres de la Universitat Pompeu Fabra que participin al 
tribunal de selecció del candidat.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
En aquest cas les dades es conservaran un termini de 3 anys des de l’obtenció de les mateixes.  
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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34. Certificats Digitals 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
- Emissió, verificació, distribució, habilitació, renovació i revocació de certificats de  

d’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 

Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: treballadors. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del 

sol·licitant, adreça, codi postal, telèfon mòbil, adreça de correu electrònic, 
DNI/NIE/Passaport i signatura.  

 
Categories de destinataris 
Les dades seran al comunicades al Consorci AOC de la Generalitat de Catalunya. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual 
han estat recollides. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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35. Senat 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en el Senat així com 
enviar-li informació d’interès relacionada amb aquest òrgan (comunicacions, convocatòries, 
documentació de les reunions, etc.). 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: membres del senat 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura. 
 
Categories de destinataris 
Les dades seran cedides al públic general de conformitat amb la normativa de transparència.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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36. Membres del Patronat 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat d’enviar informació d'interès relacionada amb aquest 
òrgan (comunicacions, documentació de les reunions, convocatòries, etc.) i fer la gestió d'altes 
i baixes de membres d'aquest òrgan. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: membres del patronat 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció postal, telèfon, correu electrònic, signatura, imatge/veu, data de naixement i estat 
civil.  (ii) Dades acadèmiques o professionals: càrrec, estudis acadèmics i experiència 
professional. (iii) Altres dades: breu biografia, col·lectiu, data d'alta, sol·licitud de baixa, 
resolució baixa, motiu baixa, anys al càrrec. 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran cedides al públic general de conformitat amb la normativa de transparència.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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37. Registre de resolucions 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de fer el seguiment i custòdia de les Resolucions dels 
òrgans de govern de la Fundació (Direcció, Presidència, Patronat). 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Interessats 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, 

correu electrònic. (ii) Dades acadèmiques o professionals: càrrec. (iii) Altres dades: breu 
biografia, col·lectiu, data d'alta, sol·licitud de baixa, resolució baixa, motiu baixa, anys al 
càrrec 

 
Categories de destinataris 
Les dades seran cedides al públic general de conformitat amb la normativa de transparència.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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38. VIPS 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat d’enviar informació d’interès per a aquest col·lectiu, 
referent al Tecnocampus i a les seves activitats (actes, congressos...).  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: persones de contacte VIPS. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, direcció, 

telèfon, correu electrònic. Altres: càrrec i empresa.  
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica  
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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39. Contactes agenda direcció i presidència  

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar l’agenda de Direcció i Presidència, així 
com enviar informació d’interès per a aquest col·lectiu, referent al Tecnocampus i a les seves 
activitats.  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: persones de contacte 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, 

correu electrònic. Altres: càrrec i empresa.  
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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40. Convenis 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de fer el seguiment dels convenis institucionals i 
convocar les comissions de seguiment del mateixos. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: representants legals, persones de contacte. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms persona 

de contacte i/o representant legal, DNI, telèfon, correu electrònic, signatura.  
 

Categories de destinataris 
Les dades de les empreses o entitats seran exposades al públic general de conformitat amb la 
normativa de transparència.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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41. Contractes / Licitacions 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat d’enviar informació per temes relacionats amb les 
accions dels contractes 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: representants legals, persones de contacte. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms persona 

de contacte i/o representant legal, DNI, telèfon, correu electrònic, signatura.  
 

Categories de destinataris 
Les dades dels proveïdors i/o adjudicataris seran exposades al públic general de conformitat 
amb la normativa de transparència.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

42. Registre 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de complir el deure legal de registre de 
correspondència. Concretar a qui s'envia o qui rep una comunicació, ubicar-la temporalment i 
determinar quin és el contingut. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: remitent i destinatari. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

direcció, telèfon, correu electrònic. (ii)  Altres: documentació relacionada amb el document 
d’entrada.  

 
Categories de destinataris 
Les dades del núm. de registre, la descripció del document, entitat i el nom de la persona seran 
cedides als auditors. 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

43. Orientació professional 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per a la gestió del servei d’orientació laboral dels centres 
universitaris del Campus. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Alumnes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Acadèmics i professionals: estudis, 
informació sobre l’estat i l’evolució educativa i acadèmica, i experiència professional. 

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés 
de l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir amb la finalitat per a la 
que han estat recollides, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc. 
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

44. Xnergic 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Gestionar el servei Xnergic: Install Party, Estiu Jove Tecnocampus, MOOC (cursos oberts 

massius online), FabLab (laboratori de fabricació digital). 
- Enviar informació d'interès del programa Xnergic. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Alumnes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu 

electrònic. (ii) Dades de categoria especial:  salut - malalties de l’alumne -. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

45. Activitats de dinamització de la vida universitària 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 

 
- Gestionar activitats organitzades pel Servei de Vida Universitària 
- Cooperació i voluntariat. 
- Activitats socioculturals. 

 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Alumnes i voluntariat. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI i 

correu electrònic. (ii) Dades acadèmiques: curs. 
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 

garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

46. Borsa Talent 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar les ofertes laborals i de pràctiques als 
alumnes graduats al Tecnocampus, tramitar els convenis de cooperació educativa i difondre 
informació d’interès relacionada amb col·laboracions universitat-empresa (Borsa Talent). 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Alumnes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu 

electrònic. (ii) Dades acadèmiques o professionals: CV. 
 

Categories de destinataris 
Les dades seran cedides a les empreses de borsa talent per la gestió de les pràctiques i/ o 
convenis.  
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.   
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

47. Mobilitat d’estudiants 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el servei de mobilitat acadèmica 
internacional dels alumnes dels Centres Universitaris Tecnocampus 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 

 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu 

electrònic. (ii) Dades econòmiques: dades bancàries.  
Informació sobre la mobilitat 

 
Categories de destinataris 
Les dades es cediran al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación –SEPIE- 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.   
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

48. Mobilitat d’estudiants amb diversitat funcional 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Gestionar el servei de suport als estudiants amb diversitat funcional que sol·liciten un 

programa de mobilitat.  
- Gestionar el servei de mobilitat acadèmica internacional dels alumnes dels Centres 

Universitaris Tecnocampus.  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, correu 

electrònic. (ii) Dades econòmiques: dades bancàries. (iii) Dades de categoria especial: salut. 
Dades sobre discapacitat.     

 
Categories de destinataris 
Les dades es cediran al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación –SEPIE- 
 
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.   
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

49. Alumni 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat que l’ex alumne formi part d’aquest col·lectiu i pugui 
accedir als serveis “Alumni” i rebre informació d'interès tals com trobades ex-alumnes, 
programes d'inserció laboral, carreres professionals, etc. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Ex alumnes. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

telèfon, correu electrònic. (ii) Dades acadèmiques o professionals: estudis cursats, any de 
graduació i escola universitària.    

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

50. Borsa allotjament 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per la gestió de les demandes i ofertes d’allotjament. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Interessats en l’allotjament. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

telèfon, correu electrònic.    
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
 
  

mailto:rgpd@tecnocampus.cat
mailto:rgpd@tecnocampus.cat


 
REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

51. Enquesta estudiants de nou accés 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de realitzar el tractament estadístic de les enquestes 
dels estudiants de nou accés. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, 

correu electrònic, signatura, data de naixement, població, sexe. (ii) Dades acadèmiques: 
curs.  

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

52. Enquesta titulats (primer any) 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades per les següents finalitats: 
 
- Obtenir informació sobre l’adequació del perfil formatiu dels estudiants titulats. 
- Realitzar el tractament estadístic de les enquestes als estudiants titulats. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: estudiants. 
- Categoria de dades personals: (i) Característiques personals: sexe. (ii) Dades acadèmiques 

o professionals: data finalització dels estudis, titulació.   
 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment, en 
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

53. Suggeriments, queixes i reclamacions 

 
Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la bústia de suggeriments, queixes i 
reclamacions.  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: interessats. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, telèfon, 

correu electrònic i signatura.  
 

Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

54. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació   

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Les dades es tractaran per les següents finalitats: 

- Realitzar l'alta en el portal de producció científica 
- Investigadors que volen fer una estades de recerca 
- Gestionar els contractes i convenis de col·laboració de l'àmbit de la recerca i la 

transferència de coneixement. 
- Assessorar al PDI en processos d'acreditació.  

 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Investigadors. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del 

sol·licitant o representant legal, data de naixement, domicili, nacionalitat, adreça de correu 
electrònic. (ii) Dades bancaries: compte bancaria. (iii) Dades acadèmiques o professionals: 
estudis acadèmics, títols, diplomes, col·legi professional, número de col·legiat, experiència 
professional i altres dades incorporades en el CV. 

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és l’execució d´un 
contracte, en virtut de l’article 6.1.b) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

55. Síndic de greuges  

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Assistència al síndic de greuges de la Fundació en les sol·licituds que se realitzin.  
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Interessats que hagin posat una reclamació davant del síndic de 

greuges. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del 

sol·licitant o representant legal, adreça de notificació, codi postal, telèfon mòbil. (ii) Qualsevol 
dada continguda en aquella documentació que adjunti l’interessat per tal de recolzar 
qualsevol actuació davant del Síndic. 

 
Categories de destinataris 
No es comunicaran dades a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de 
l’interessat.  
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades no es conservaran més temps del necessari per a complir la finalitat per a la qual 
han estat recavades, excepte que existeixi una obligació legal. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

56. Atenció a les reclamacions de drets 

 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Gestionar i donar curs a qualsevol sol·licitud d’exercici de drets relacionats amb la privacitat i la 
protecció de dades per part de qualsevol persona física que interactuï amb TecnoCampus.     
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
 
- Categoria dels interessats: Persones físiques que TecnoCampus en tingui o hagi tractat les 

seves dades o bé representants legals d’aquestes persones físiques  
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: Nom i cognoms del 

sol·licitant o representant legal, adreça de notificació, codi postal, telèfon mòbil – amb la 
finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, adreça de correu electrònic – amb la 
finalitat d’informar de notificacions pendents de recollir, data de naixement, DNI i firma. (ii) 
Qualsevol dada continguda en aquella documentació que adjunti l’interessat per tal 
d’acreditar la rectificació de les dades. 

 
Categories de destinataris 
Les dades es podran cedir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades.   
 
Base jurídica 
La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una 
obligació legal, en virtut de l’article 6.1.c) del RGPD. 
 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Termini previst per a la supressió de les dades 
Les dades es conservaran el temps legalment establert, en aquest cas, durant el període de 3 
anys d’acord amb l’art. 78 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades 
Personals i Garantia de Drets Digitals. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

TECNOCAMPUS COM A ENCARREGAT DEL TRACTAMENT 
 

1. Gestió administrativa del patrimoni d’EPEL 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social de l’Encarregat del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
- Gestionar els contractes d’arrendament dels locals comercials i oficines open space. 
- Gestió de targetes d’accés dels treballadors de les empreses del Parc Empresarial. 
- Gestió del aparcament. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
  
- Categoria dels interessats: arrendataris. 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Dades econòmiques: compte 
bancari. 

 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

2. Gestió administrativa de projectes de desenvolupament econòmic – reempresa -. 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social de l’Encarregat del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
Afavorir la consolidació d'activitat econòmica, apropant i proveint dels recursos i serveis 
adequats a les necessitats de les empreses. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
  
- Categoria dels interessats: Representant legal 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic i signatura. (ii) Dades econòmiques: compte 
bancari. 

 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT 

3. Gestió administrativa del PAE 

Nom i dades de contacte del responsable del tractament: 
 
Raó Social de l’Encarregat del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME 
NIF: G62034111 
Domicili: Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - Torre TCM1 08302 Mataró (Barcelona) 
Mail: rgpd@tecnocampus.cat  
 
Dades del Delegat de Protecció de Dades: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-
MARESME - rgpd@tecnocampus.cat  
 
Finalitat del tractament 
- Comercialització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica de Mataró. 
- Serveis de localització d’empreses en zones industrials de Mataró. 
- Interlocució amb la Plataforma Empresarial de Polígons de Mataró. 
 
Categoria d’interessats i de dades personals: 
  
- Categoria dels interessats: Representant Legal i soci promotor 
- Categoria de dades personals: (i) Dades de caràcter identificatiu: nom i cognoms, DNI, 

domicili postal, telèfon, correu electrònic, signatura, número de la Seguretat Social, data de 
naixement i estat civil. (ii) Dades de característiques personals: sexe, nacionalitat.  (iii) Dades 
professionals: ocupació i número de col·legiat. (iv) Altres dades: dades familiars i règim 
matrimonial. (vi) Dades econòmiques: dades bancaries, tributaries i informació sobre 
treballadors. 

 
Transferències internacionals de dades 
No es realitzaran Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió 
Europea. 
 
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
L’entitat té implantades les mesures tècniques i organitzatives de seguretat apropiades que 
garanteixen el compliment de la normativa i que s’especifiquen a l’anàlisi de risc.  
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