CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES
DE CARÀCTER PERSONAL
Amb l’objectiu de donar degut compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de disposicions vigents, el responsable del tractament,
posa en el vostre coneixement que disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal.
La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’exclusiva
finalitat de complir amb l’objecte social de l’Escola Superior de Comerç Internacional..
En tot cas, l’afectat, té dret a exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit
reconegut per la Llei, dirigint-se per escrit al responsable del fitxer, Escola Superior de Comerç
Internacional amb domicili al pg. Pujades 1, C.P. 08003 de Barcelona.
Assabentat i conforme amb l’exposat anteriorment, consenteixo expressament i autoritzo a Escola
Superior de Comerç Internacional al tractament de les dades personals que voluntàriament l’hi cedeixo
d’acord amb el que disposa la Llei, que limita la referida autorització a l’acompliment de les finalitats
directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari en l’àmbit de la Institució, els seus
departaments, organismes col·laboradors i institucions parelles, així com la cessió als estaments públics i
privats oportuns, necessaris per al correcte acompliment de les seves atribucions i el compliment del seu
objecte.

L’alumne assabentat i conforme
Nom i cognoms:
DNI / passaport / permís de residència:
Firma estudiant

El responsable del fitxer

Barcelona, ............de/d’....................de 20...

Responsable: ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL (ESCI-UPF); Finalidad: Finalidad 1: Atender las solicitudes de los interesados.
Finalidad 2: Envío de comunicaciones comerciales; Legitimación: La base legal para el tratamiento de los datos de los interesados en el caso de la
finalidad 1 es el legítimo interés del responsable; y en el caso de la finalidad 2 es la obtención de su autorización; Destinatarios: No se cederán datos a
terceros; Derechos: El interesado tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información
adicional; Ubicación: Puede consultar información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra página web:
https://www.esci.upf.edu/es/politica-privacidad-cookies/rgpd-contactos

