
REGISTRE D'ACTIVITATS EN QUALITAT DE RESPONSABLE DE TRACTAMENT 

FUNDACIÓ URV 

 
La FUNDACIÓ  URV ha elaborat aquest registre d’activitats de tractament (RAT) d’acord amb 
l’article 30.1 del Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i l’article 31 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

La creació i el manteniment d’aquest registre d’activitats de tractament serveix per demostrar 
la conformitat amb el RGPD i proporciona les evidències per acreditar-ne el compliment, de 
conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva que estableix l’article 5.2 del RGPD. 

 

Identificació del responsable del tractament 

Nom Adreça Telèfon Correu electrònic 

FUNDACIÓ URV Escorxador, s/n - 43003 Tarragona 
(Tarragona) 977 558 453 ctti@fundacio.urv.cat 

  
  

Identificació del delegat de protecció de dades (DPO) 

Nom Adreça Telèfon Correu electrònic 

.................................................. .................................................. ................... dpd@fundació.urv.cat 

  
  
  



 

Relació de les activitats de tractament en qualitat de responsable 

Fitxer Descripció 
Data 

aprovació/darrera 
modificació 

AGENDA, CONTACTES, TERCERS I CORREU 
ELECTRÒNIC Gestió i manteniment dels contactes.  

RECURSOS HUMANS Confecció de nòmines, gestió dels recursos 
humans en sentit més ampli. 

 

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA Gestionar les operacions econòmiques 
procedents de la comptabilitat. Contractació. 

 

USUARIS WEB Gestió i control dels usuaris web i dels tràmits i 
serveis que realitzen. 

 

GESTIÓ UNITAT DE VALORITZACIÓ I 
TRANSFERÈNCIA 

Gestió i control de tota la informació 
relacionada amb els diversos projectes, entre l' 
àmbit universitari i els sectors productius i altres 
administracions públiques. 

 

RESPONSABILITAT PENAL CORPORATIVA 
Gestió i control de les accions i tràmits realitzats 
en el marc de la responsabilitat penal 
corporativa, incloent el canal de denúncia.  

 

GESTIÓ ACADÈMICA I PROMOCIÓ DE 
L'OFERTA I SERVEIS 

Gestió acadèmica i administrativa de les accions 
formatives. Promoció i difusió de programes 
formatius i serveis. 

 

BLANQUEIG DE CAPITALS Control i gestió dels bens i serveis rebuts o 
entregats a títol gratuït.  

 

IMATGES Gestió i control de les imatges captades, per a la 
seva posterior difusió en diferents medis.  

 

SOL·LICITUD EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA 

Gestió de les sol·licituds d’exercici dels drets 
d’accés, rectificació, oposició, supressió, 
portabilitat i limitació del tractament que atorga 
el Reglament General de Protecció de Dades. En 
especial, la creació de una llista Robinson 
d'aquell ciutadans que ho demanin. 

 

TRANSPARÈNCIA Donar compliment a la normativa de 
transparència. 

 

GESTIÓ AVANÇADA DE LES COMUNICACIONS, 
ACCIONS DE PROMOCIÓ, CAPTACIÓ I 
ACOMPANYAMENT DELS ESTUDIANTS, EX-
ESTUDIANTS, EMPRESES, POTENCIALS 
ESTUDIANTS I RESTA DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA 

Gestió de les relacions amb els clients URV i 
FURV.  

  
  

Detall dels tractaments en qualitat de responsable 

1. AGENDA, CONTACTES, TERCERS I CORREU ELECTRÒNIC 

Descripció Gestió i manteniment dels contactes.  

Finalitats Gestió i control de les persones de contacte i de les dades incloses en els actes i informes varis 
que es realitzin dins l'activitat diària. 



Legitimació Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES 
PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions. 

Categories 
d’interessats 

Persones de contacte, Estudiants, Representant legal, Càrrecs públics, Altres col·lectius 
d’interessats: Persones que es relacionen amb l'entitat, per raó del seu càrrec o com a 
representants de persones jurídiques.  

Criteris de 
conservació 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar 
i en tot cas fins que s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament o finalitzi la relació.  

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura 
electrònica, Núm. de SS o mutualitat. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació. 

Categories de destinataris 

Cessions No n'hi ha. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

2. RECURSOS HUMANS 

Descripció Confecció de nòmines, gestió dels recursos humans en sentit més ampli. 

Finalitats Control de presència, Treball i gestió d’ocupació, Prevenció de riscos laborals, Gestió de 
nòmines (discapacitats), , Recursos humans. 

Legitimació Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat. 

Categories 
d’interessats Empleats, Demandants d’ocupació. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS 
o mutualitat. 

Categories de dades 
especials o penals Afiliació sindical, Salut, Altres tipus de dades especialment protegides: antecedents penals. 

Altres tipus de dades Característiques personals (personalitat o comportament), , Acadèmics i professionals, Detalls 
d’ocupació, Transaccions de béns i serveis,. 

Categories de destinataris 



Cessions Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Entitats asseguradores, Organismes de la Seguretat Social, 
Altres destinataris de cessió: Inspecció de treball. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

3. GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA 

Descripció Gestionar les operacions econòmiques procedents de la comptabilitat. Contractació. 

Finalitats Compliment/incompliment d’obligacions dineràries, Gestió comptable, fiscal i administrativa. 

Legitimació Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat. 

Categories 
d’interessats Clients i usuaris, Proveïdors. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Altres tipus de dades: número 
de compte corrent. 

Categories de destinataris 

Cessions Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Entitats asseguradores, Administració tributària. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

4. USUARIS WEB 

Descripció Gestió i control dels usuaris web i dels tràmits i serveis que realitzen.  

Finalitats Gestió de tràmits. 

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades. 

Categories 
d’interessats Clients i usuaris, Altres col·lectius d’interessats: donants. 



Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades Acadèmics i professionals, Altres tipus de dades: número de compte bancari. 

Categories de destinataris 

Cessions Universitat Rovira i Virgili. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

5. GESTIÓ UNITAT DE VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA 

Descripció Gestió i control de tota la informació relacionada amb els diversos projectes, entre l' àmbit 
universitari i els sectors productius i altres administracions públiques. 

Finalitats Gestió tècnica i administrativa de projectes per fer que la recerca arribi al mercat. 

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades. 

Categories 
d’interessats 

Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Altres col·lectius d’interessats: 
participants en investigacions. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon,  

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es tracta de bancs). 

Categories de destinataris 

Cessions No n'hi ha. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 



control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

6. RESPONSABILITAT PENAL CORPORATIVA 

Descripció Gestió i control de les accions i tràmits realitzats en el marc de la responsabilitat penal 
corporativa, incloent el canal de denúncia  

Finalitats Posar en coneixement de l’entitat l’ omissió o actuació de tercers que puguin resultar contraries 
a la normativa aplicable. 

Legitimació Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del 
Responsable del tractament. 

Categories 
d’interessats Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha 

Altres tipus de dades 
Característiques personals (personalitat o comportament), Acadèmics i professionals, Detalls 
d’ocupació, Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de 
béns i serveis 

Categories de destinataris 

Cessions Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

7. GESTIÓ ACADÈMICA I PROMOCIÓ DE L'OFERTA I SERVEIS 

Descripció Gestió acadèmica i administrativa de les accions formatives. Promoció i difusió de programes 
formatius i serveis. 

Finalitats Gestionar l'accés, l'admissió, la matrícula i expedient acadèmic de l'alumnat. Difondre l'oferta 
formativa i serveis  

Legitimació Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat. 

Categories 
d’interessats 

Clients i usuaris, Altres col·lectius d’interessats: Alumnat, associats, persones de contacte de les 
entitats col·laboradores. 

Criteris de 
conservació 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar 
i en tot cas fins que s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament o finalitzi la relació.  

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 



Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura 
electrònica, Núm. de SS o mutualitat. 

Categories de dades 
especials o penals 

Salut, només a efectes de baixes, grau de discapacitat o pagament de serveis sanitaris, Violència 
de gènere, Altres tipus de dades especialment protegides: víctima de terrorisme. 

Altres tipus de dades Característiques personals (personalitat o comportament), Circumstàncies socials, Acadèmics i 
professionals, Econòmiques, financeres i d’assegurança. 

Categories de destinataris 

Cessions  Universitat Rovira i Virgili i en cas de titulacions interuniversitàries o amb altres entitats, les 
altres universitats i organitzacions 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

8. BLANQUEIG DE CAPITALS 

Descripció Control i gestió dels bens i serveis rebuts o entregats a títol gratuït.  

Finalitats Compliment/incompliment d’obligacions dineràries (LPB), Gestió comptable, fiscal i 
administrativa. 

Legitimació Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del 
Responsable del tractament. 

Categories 
d’interessats Clients i usuaris, Proveïdors. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades Informació comercial, Transaccions de béns i serveis. 

Categories de destinataris 

Cessions No n'hi ha. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 



9. IMATGES 

Descripció Gestió i control de les imatges captades, per a la seva posterior difusió en diferents medis.  

Finalitats Publicitat i prospecció comercial. 

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades. 

Categories 
d’interessats Empleats, Estudiants, Altres col·lectius d’interessats: professors, participants. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores Imatge, Veu, Audiovisual. 

Categories de dades 
especials o penals  No n’hi ha. 

Altres tipus de dades No n'hi ha. 

Categories de destinataris 

Cessions Altres destinataris de cessió: persones que accedeixen als medis on es publiquen. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

10. SOL·LICITUD EXERCICI DRETS D'HABEAS DATA 

Descripció 
Gestió de les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, 
portabilitat i limitació del tractament que atorga el Reglament General de Protecció de Dades. 
En especial, la creació de una llista Robinson d'aquell ciutadans que ho demanin 

Finalitats Atenció dels drets ARCOPOL. 

Legitimació Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades 

Categories 
d’interessats Clients i usuaris, Persones de contacte, Representant legal, Sol·licitants. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual. 

Categories de dades 
especials o penals No n'hi ha. 

Altres tipus de dades No n'hi ha. 

Categories de destinataris 



Cessions No n'hi ha. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

11. TRANSPARÈNCIA 

Descripció Donar compliment a la normativa de transparència. 

Finalitats Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent. 

Legitimació Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del 
Responsable del tractament. 

Categories 
d’interessats No n'hi ha. 

Criteris de 
conservació Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon,  

Categories de dades 
especials o penals Ideologia o opinions polítiques 

Altres tipus de dades Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es 
tracta de bancs) 

Categories de destinataris 

Cessions No n’hi ha. 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



12. GESTIÓ AVANÇADA DE LES COMUNICACIONS, ACCIONS DE PROMOCIÓ, CAPTACIÓ I 
ACOMPANYAMENT DELS ESTUDIANTS, EX-ESTUDIANTS, EMPRESES, POTENCIALS ESTUDIANTS I 

RESTA DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 

Descripció Gestió de les relacions amb els clients URV i FURV. 

Finalitats Difusió de l’oferta formativa i serveis. 

Legitimació Consentiment dels interessats 

Categories 
d’interessats 

Estudiants, ex-estudiants, potencialment estudiants, proveïdors, persones de contacte, 
representant legals 

Criteris de 
conservació 

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar 
i en tot cas fins que s'exerceixi el dret a l'oposició al tractament o finalitzi la relació. 

Sistema de 
tractament Parcialment automatitzat. 

Categories de dades 

Dades identificadores DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon 

Categories de dades 
especials o penals No n’hi ha. 

Altres tipus de dades Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança (si es 
tracta de bancs) 

Categories de destinataris 

Cessions Universitat Rovira i Virgili 

Transferències 
internacionals No n'hi ha. 

 

Mesures de seguretat 

Descripció general de 
les mesures tècniques 
i organitzatives de 
seguretat 

Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades es dirigeixen a garantir, 
particularment: el control d'accés físic als equipaments on es processen les dades, el control 
dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l'emmagatzematge de les 
dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d'accés que tenen, el 
control de la transmissió de les dades i el seu transport i el control de la disponibilitat i integritat 
de les dades. 
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