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Clàusula de protecció de dades 
 

En compliment de la normativa de protecció de dades, els informem que les seves dades personals seran 
objecte de tractament per part de la FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA PROMOCIÓ DELS OFICIS, entitat privada 
sense ànim de lucre, amb domicili social al Passeig de Vilatenim, número 19, (17600 – Figueres), amb NIF 
G-17.972.381 i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 3.170 (la 
“Fundació”) i adreça de correu electrònic de contacte info@fundaciodelsoficis.com. 
 
Les dades personals (“Dades”) que es tractaran són: (i) les que el sol·licitant ens faciliti en el moment de fer 
la sol·licitud de Beca, consultes i comunicacions relatives a la Beca; (ii) les dades relatives als representants 
o tutors legals del sol·licitant, si escau; i (iii) les dades addicionals que els sol·licitants ens facilitin durant la 
tramitació, gestió o desenvolupament de la sol·licitud i de l’assignació de la Beca. 
Les Dades es recolliran i tractaran amb la finalitat de dur a terme tota la gestió necessària per a la 
tramitació de la sol·licitud de la Beca, fer el seguiment d’aquesta, i promocionar tant internament com 
externament la Beca.   
 
Les bases jurídiques pel tractament de les Dades són les detallades a continuació: (i) L’execució de la 
sol·licitud de la Beca entre la Fundació i el sol·licitant de la Beca, en els termes establerts a les bases. El 
tractament de les Dades del sol·licitant vinculades a aquesta finalitat és estrictament necessari per donar 
compliment a l’execució esmentada; (ii) el compliment d’obligacions legals, en particular, la normativa 
fiscal d’aplicació i, en el seu cas; (iii) el consentiment del sol·licitant, atorgat amb la signatura de la present 
clàusula.  
La Fundació no efectuarà cessions de Dades a tercers sense obtenir prèviament el consentiment del 
sol·licitant, amb l’excepció d’aquelles cessions necessàries per donar compliment a obligacions legals als 
que la Fundació estigui subjecta en cada moment per la seva naturalesa i activitat.  
 
La Fundació tractarà les Dades des de la data en què es rebi la sol·licitud de Beca i fins a la seva assignació. 
Una vegada assignada, les Dades seran tractades mentre sigui necessari per gestionar la Beca, conservant-
se únicament les Dades mentre sigui necessari per dur a terme els objectius previstos anteriorment o quan 
així sigui exigit per la normativa aplicable.  
 
Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament 
de dades, dirigint una sol·licitud a l’adreça de correu electrònic info@fundaciodelsoficis.com incloent com 
a assumpte del correu: “RGPD Beca Fundació”. Així mateix, els titulars de les Dades podran retirar el seu 
consentiment en qualsevol moment. No obstant això, la Fundació informa els sol·licitants que la revocació 
del consentiment atorgat pel tractament de les seves Dades comportarà la impossibilitat d’optar a la Beca. 
En cas que es consideri oportú, es podrà presentar la corresponent reclamació davant l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades.  
 
Nom, Cognom i DNI:  
 
 
 
Firma:  

Nom, Cognom i DNI del 
representant/tutor legal, si escau:  
 
 
Firma:  

 
 

mailto:info@fundaciodelsoficis.com
mailto:info@fundaciodelsoficis.com

