
TERMES I CONDICIONS GENERALS – PLATAFORMA ALUMNI 

1. La plataforma ALUMNI ofereix serveis d’assessorament i orientació professional, participar en 

activitats, formació i informació a les persones que cursen o han cursat els seus estudis a Institut 

Químic de Sarrià, CETS Fundació Privada (en endavant IQS) i, per tant, poden obtenir accés a la 

plataforma els alumnes i exalumnes d’IQS i altres persones relacionades directament amb IQS 

(personal docent) que compleixen amb els següents requisits:  

a. Grau, Doble Grau, Llicenciatura i Enginyeria: tenir més del 80% dels crèdits aprovats per 

obtenir un accés vitalici a web Alumni i a la borsa de treball.  

*En el cas dels alumnes de Grau, Doble Grau, Llicenciatura i Enginyeria amb un mínim del 

75% dels crèdits aprovats tindran accés a la borsa de treball durant 1 any i mig (18 mesos) 

des de la última matrícula. Al finalitzar aquest període serà necessari tenir el 80% de crèdits 

aprovats per poder accedir a la borsa de treball. 

b. Màsters, Doble Màster i Postgraus oficials: tenir el 100% dels crèdits aprovats per obtenir 

accés vitalici a la web Alumni. 

*En el cas dels alumnes de Màster/Doble Màster d’estudi oficial tindran accés a la plataforma 

i a la borsa de treball mentre cursen els estudis i durant 1 any i mig (18 mesos) des de la 

última matrícula. Al finalitzar aquest període serà necessari tenir el 100% de crèdits aprovats 

per poder accedir tant a la web Alumni com a la borsa de treball. 

c. Programes Executive Education amb titulació atorgada per la URL de mínim 18 crèdits: 

tenir el 100% dels crèdits aprovats per obtenir accés vitalici a la web Alumni. Els alumnes 

d’aquests programes tenen accés a la web Alumni i la borsa mentre cursen els estudis. 

d. Doctorat: estudis 100% aprovats, per un accés vitalici. 

e. Professors (emèrits, jubilats, full time i externs responsables d’assignatura en actiu a IQS): 

accés vitalici. 

 

2. IQS dona d’alta als usuaris a la plataforma ALUMNI i proporciona als seus usuaris un 

identificador i contrasenya per poder accedir a la plataforma. Es poden obtenir aquests 

identificadors directament des de la mateixa plataforma. 

 

3. La sol·licitud d’alta de l’usuari comporta l’autorització a IQS a tractar les seves dades per 

aquesta finalitat i l’autorització a incorporar a la plataforma les que ja figuren en els sistemes 

d’IQS. Un cop s’accedeix a la plataforma es demana informació complementària i es dona la 

possibilitat d’actualitzar o de modificar les dades incorrectes.  

 

4. La informació proporcionada per l’usuari ha de ser veraç. Les fotografies dels usuaris serveixen 

únicament per identificar-los davant la resta d’usuaris.  IQS es reserva el dret de revisar i eliminar 

les imatges, dades i informació que no es considerin oportunes o que altres usuaris hagin 

denunciat després de valorar els motius adduïts pel denunciant. Si l’usuari considera que algun 

dels continguts de la plataforma ALUMNI són incorrectes pot comunicar-ho per mitjà de correu 

electrònic a  aiqsalumni@iqs.url.edu  

 

5. En alguns dels serveis prestats a la plataforma ALUMNI és necessari comunicar les dades 

personals dels usuaris a col·laboradors o empreses que ofereixen serveis a IQS, com per exemple 

serveis informàtics, que únicament tractaran les dades amb la finalitat de fer operatius els 

serveis de la plataforma. IQS obliga a aquestes empreses a actuar respectant la confidencialitat 

de la informació personal. En el cas de les activitats de consultoria (coaching, mentoring, ...), la 

mailto:aiqsalumni@iqs.url.edu


persona interessada enviarà la seva sol·licitud a través de la plataforma i es derivarà la sol·licitud 

al professional extern encarregat de l’organització de l’activitat sol·licitada.  

 

6. La Fundació Empreses IQS proporciona serveis complementaris, de caràcter professional, a 

les persones que cursen o han cursat estudis a IQS. Per tal d’oferir aquests serveis la Fundació 

Empreses IQS podrà establir contacte amb els usuaris de la plataforma ALUMNI. Correspon a la 

Fundació Empreses IQS la gestió de les beques a alumnes IQS per la qual cosa tractarà dades 

dels atorgants i dels beneficiaris de les beques. L’accés i el tractament de les dades per part de 

la Fundació Empreses IQS els efectuarà com a encarregat del tractament, per compte d’IQS.  

 

7. Les empreses, institucions, organismes o persones interessades en la contractació de personal 

publicaran les seves ofertes a la plataforma Carreres Professionals IQS. Les ofertes també seran 

operatives a la plataforma ALUMNI, des d’on els seus usuaris podran inscriure’s. En el moment 

d’inscriure’s, es demanarà a l’usuari que proporcioni un Curriculum Vitae actualitzat. L’única 

informació sobre l’usuari que es facilitarà a les empreses, entitats, organismes o persones 

interessades en contractació de personal serà el Curriculum Vitae proporcionat per l’usuari. Les 

dades personals que figurin a la plataforma només es comunicaran amb el consentiment previ i 

explícit de l’usuari.  

 

PROTECCIÓ DE DADES 

Les dades d’ALUMNI seran tractades per Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada, en 

qualitat de Responsable del tractament amb finalitats de prestació de serveis, assessorament i 

orientació professional, oferiment de serveis de formació, organització d’activitats i informació. 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de 

la limitació del tractament adreçant-se a Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada. Més 

informació detallada sobre protecció de dades a [enllaç a la política de protecció de dades 

específica ALUMNI].  

 


