
Tractament de dades Alumni 
 

Qui és el responsable del tractament de les dades? 

Institut Químic de Sarrià, CETS Fundació Privada, CIF G58022849, amb domicili a la Via Augusta, 390, 
08017 Barcelona, Tel: 93 267 20 01, pd@iqs.edu, www.iqs.edu (en endavant IQS). Pot contactar amb el 
Delegat  de  Protecció  de  Dades (DPO) per mitjà de dpoiqs@iqs.edu. 

  

Amb quina finalitat tractem les dades personals? 

IQS registra les dades personals de les persones que es registren com Alumni amb finalitats de prestació 
de serveis, assessorament i orientació professional, oferiment de serveis de formació, organització 
d’activitats i informació. 

 

Quant de temps conservarem les dades? 

Les dades personals s’eliminen en el moment que ho sol·licita la persona interessada.  

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 

El tractament de les dades es porta a terme en base al consentiment de la persona interessada. Aquesta 
persona pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment.  

  

A qui es comuniquen les dades? 

Com a criteri general, les dades no es comuniquen a altres persones, excepte amb el consentiment de la 
persona interessada.  

  

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si IQS està tractant les seves dades personals. En 
cas afirmatiu, es té el dret a saber la finalitat a les que es destinen les dades i les comunicacions que s’hagin 
efectuat o es prevegin efectuar. Les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les 
seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió 
quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació 
de conservar-les. La supressió s’ha de fer de manera immediata quan IQS tracta les dades únicament en 
base al consentiment de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden 
sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades 
principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus 
drets. 

  

Com es poden exercir o defensar els drets? 

Mitjançant un escrit adreçat a les referències que figuren a l’encapçalament. Si una persona considera que 
els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat 
de  Protecció  de  Dades (DPO) d’IQS per mitjà de l’adreça electrònica dpoiqs @ iqs.edu. 

 

Podeu consultar també la política de privacitat d’IQS: https://www.iqs.edu/ca/pol%C3%ADtica-

privacitat 
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