
 

 

Informació addicional sobre protecció de dades personals 

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 

El tractament de les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari és responsabilitat 
de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d'ara endavant, "UOC"), amb NIF 
G60667813 i domicili social situat a l'avinguda del Tibidabo, 39-43, de Barcelona (Espanya). Si 
teniu qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, us podeu posar en contacte 
amb el delegat de protecció de dades per mitjà del correu electrònic dpd@uoc.edu.  

Amb quines finalitats es tractaran les dades personals? Durant quant de temps? 

Les vostres dades es recolliran per tal de registrar-vos i donar-vos d'alta a l'espai de candidats 
de la plataforma de selecció de personal de la Universitat Oberta de Catalunya. 

Si us inscriviu en alguna de les convocatòries de selecció, les vostres dades seran emprades 
amb la finalitat de dur a terme i gestionar el procediment de selecció al qual us hàgiu inscrit. 

En el supòsit que ens hagi autoritzat expressament, les seves dades seran incloses a la borsa 
de la UOC per tal de mantenir-lo informat de futures ofertes de treball que puguin ser del seu 
interès. 

Per a la millora dels procediments de selecció, la UOC emprarà les dades que hàgiu proporcionat 
al optar a un procediment de selecció concret per a la valoració, mitjançant un automatisme, de 
la candidatura presentada. Sobre la base d’aquesta informació i mitjançant aquesta lògica, la 
UOC realitzarà una valoració de la vostra candidatura. Podeu oposar-vos a la realització de 
perfils a través dels mitjans indicats a l’apartat “Quins són els meus drets?”.  

La UOC sotmetrà la vostra candidatura a una revisió automatitzada, que emprarà les respostes 
que hàgiu propocionat en els qüestionaris de presentació de cada candidatura per tal d’extreure 
conclusions de forma automatitzada sobre l’adequació de la vostra candidatura. 

En cas que aporteu un certificat acreditatiu de discapacitat, les vostres dades podran ser 
tractades per donar compliment a les obligacions legals que estableixen els articles 40.2 i 42.1 
del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, en relació amb 
l'observança de la quota de treballadors amb discapacitat i l'adopció de les mesures adequades 
per adaptar el lloc de treball. 
 

Així mateix, amb la finalitat d'avaluar i millorar la qualitat dels processos implementats per la UOC 
per a la selecció de personal, la UOC farà una valoració i un seguiment de l'activitat i del 
funcionament de la plataforma mitjançant estadístiques i enquestes de satisfacció. 

Les vostres dades seran conservades durant un termini de dos (2) anys, comptadors des del 
moment en què us doneu d'alta a la plataforma de selecció. Abans que acabi aquest termini, se 
us demanarà autorització per mantenir les dades a la plataforma i renovar el termini de 
conservació per un període addicional de la mateixa durada de manera successiva, fins que ens 
comuniqueu que deixem de fer-ho o decidiu no renovar el consentiment. En cas que no hi 
mostreu interès, el vostre perfil se suprimirà. 

De la mateixa manera, en cas que us doneu d'alta a la plataforma com a personal docent 
col·laborador (PDC), us sol·licitarem que actualitzeu les dades cada sis (6) mesos i, en cas de 
no fer-ho, el seu perfil deixarà de ser elegible per a futurs procediments. 

Les dades personals generades en el marc d'un procediment de selecció concret, així com els 
perfils i decisions automatitzades generades en el marc d’aquests procediments, seran 
conservades durant un termini d'un (1) any, a comptar des de l'acabament del procediment, a fi 
de poder avaluar i millorar els processos interns de selecció de la UOC, llevat que hagi autoritzat 
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expressament la inclusió del seu perfil a la borsa de candidats de la UOC, cas en què seran 
conservats durant el termini de dos (2) anys anteriorment indicat. 

Un cop concloguin les finalitats indicades, la UOC conservarà les dades personals bloquejades 
per donar compliment a les obligacions legals durant el període necessari en què pugui haver-hi 
qualsevol responsabilitat derivada de l'execució de les finalitats esmentades. Quan aquestes 
responsabilitats expirin, les dades personals seran eliminades definitivament. 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 

Per donar-vos d'alta i registrar-vos a la plataforma de selecció de la UOC, així com per gestionar 
les candidatures concretes a les quals us hàgiu inscrit, i també pel que fa a la presa de decisions 
automatitzades sobre la vostra candidatura, la legitimació per al tractament de les vostres dades 
és l'aplicació de mesures precontractuals. 

En cas que ens hàgiu autoritzat expressament, la base legal per al tractament de les vostres 
dades per informar-vos de procediments que puguin ser del vostre interès és el vostre 
consentiment.  

Si ens heu facilitat un certificat de discapacitat, la base legal per al tractament de les vostres 
dades amb la finalitat de fer el còmput de la quota de treballadors, així com per a l'adopció de les 
mesures d'adaptació del lloc de treball que escaiguin, és el compliment d'una obligació legal. 
 
Per tal de dur a terme tractaments relacionats amb l'objectiu de millorar els processos de selecció 
de la UOC, així com per elaborar estadístiques i enquestes de satisfacció de la plataforma, la 
base legal és l'interès legítim. 

En tot cas, teniu el dret a oposar-vos a l’elaboració dels perfils esmentats. Podeu exercir aquest 
dret en qualsevol moment a través dels mitjans indicats en l’apartat “Quins són els meus drets?” 
d’aquest document. 

 

Quines mesures de seguretat s'han implementat per protegir les dades personals? 

La UOC tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha 
implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d'aquestes 
dades i evitar-ne la destrucció, la pèrdua, l'accés o l'alteració il·lícits. A l'hora de determinar 
aquestes mesures, s'han tingut en compte criteris com l'abast, el context i les finalitats del 
tractament, l'estat de la tècnica i els riscos existents. 

 

La UOC comunica les dades personals a tercers? 

En cas que seleccioneu el perfil de professor docent col·laborador, les vostres dades seran 
comunicades a l'Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) a fi 
de tramitar l'informe previ preceptiu de professor lector o professora lectora. La base legal per a 
la comunicació de les vostres dades a AQU Catalunya és l'obligació legal del responsable 
imposada per l'art. 48.2 de la Llei 1/2003, de 19 de desembre, d'universitats de Catalunya. 

La UOC podrà comunicar les vostres dades personals a tercers per donar compliment a les 
obligacions legals que correspongui, si escau. 

 

Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals per ajudar la UOC en 
alguna de les tasques relatives a les finalitats del tractament? 

La UOC disposa de diversos proveïdors que l'assisteixen en l'execució de diferents tasques 
relacionades amb el tractament de les vostres dades personals. 

 



Quins són els meus drets? 

Disposeu dels drets següents en matèria de protecció de dades: 

Dret  En què consisteix? 

Dret d'accés Consultar de quines dades personals disposem. 

Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim, quan aquestes siguin 

inexactes. 

Dret d'oposició  Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats 

concretes, a l’elaboració de perfils o així com a no ser objecte de 

decisions individuals automatitzades. 

Dret de supressió

  
Sol·licitar que eliminem les dades personals. 

Dret de limitació Demanar que limitem el tractament de les dades personals. 

Dret a la portabilitat Sol·licitar que us lliurem la informació que tinguem en un format 

estructurat, d'ús comú i lectura mecànica. 

Dret a presentar una 

reclamació davant 

l'autoritat competent

  

Presentar una reclamació. 

Sense perjudici de l'exercici dels vostres drets davant del responsable 

del tractament, en qualsevol moment podeu presentar una reclamació 

davant de l'autoritat competent per defensar els vostres drets en 

matèria de protecció de dades per mitjà de la pàgina web 

www.apdcat.gencat.cat.  

 

 

 
Per exercir aquests drets, n'hi ha prou que ens feu arribar una comunicació a Fundació per a la 
Universitat Oberta de Catalunya, per correu electrònic a l'adreça fuoc_pd@uoc.edu, o bé 
mitjançant correu postal, a l'adreça avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona, amb la referència 
"Protecció de dades". La sol·licitud ha de contenir una còpia del vostre DNI o d'un altre document 
d'identificació equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la 
sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se us podrà demanar que l'esmeneu. L'exercici 
d'aquests drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, 
excessives o repetitives. 
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