
NORMATIVA PROTECCIÓ DADES PERSONALS (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 

d’abril de 2016 (“RGPD”) 

Les vostres dades seran incorporades als fitxers DEPORWIN i DEPORWIN ACCESSOS, de Gestió i de Control 

d’accessos d’usuaris del Servei d’Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 

respectivament; ambdós amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 08193. 

 

La persona responsable del seu tractament és Andreu Benet i Busquets, director del Servei d’Activitat Física de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (alta.saf@uab.cat) 

 

 

Les dades vostres que poden ser incorporades en aquest fitxer són: 

- Totes aquelles que el mateix Usuari/a incorpori, així com qualsevol modificació que en realitzi, a través del seu 

compte personal online com usuari del SAF. 

- Totes les que es generin en la relació, accés i ús de les instal·lacions esportives, contractació i operativa de 

productes i serveis amb el SAF, inclosa la documentació requerida per a gestionar el vincle establert per l’Usuari/a 

amb el SAF. 

- Aquelles dades obtingudes a través d’altres òrgans, serveis o unitats administratives de la UAB, necessàries per a la 

gestió de la relació, lliurament de productes o prestació de serveis contractats per l’Usuari/a amb el SAF. 

- Les obtingudes de terceres entitats (proveïdors de servei esportius, asseguradores, ...) necessàries per a la gestió, 

lliurament de productes o prestació de serveis contractats per l’Usuari/a amb el SAF a través de tercers. 

- Les obtingudes de la prestació de serveis per part del SAF a tercers, quan el servei tingui l’Usuari/a com a 

destinatari o beneficiari. 

 

Les vostres dades seran tractades per a realitzar les gestions necessàries per a: 

*La formalització i manteniment de l’alta com a Usuari/a del Servei d’Activitat Física de la UAB. 

*L’accés i ús de les instal·lacions esportives. 

*La relació, el lliurament de productes o la prestació de serveis contractats per l’Usuari/a amb el SAF, així com la 

gestió dels cobraments o pagaments conseqüència dels mateixos. 

*La comunicació, a través de les dades de contacte facilitades pel mateix Usuari/a (correu electrònic i/o sms), 

 d’informació relativa a les gestions mencionades i l’obtenció d’informació sobre la qualitat dels serveis prestats.  

 

Les vostres dades podran tenir com a destinataris: 

- Aquelles entitats o organismes oficials a qui legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. 

- A petició de qualsevol òrgan, servei o unitat administrativa de la UAB. 

- A petició del Servei de Seguretat de la UAB,  en cas necessari per motius de seguretat. 

- Al Servei Assistencial de Salut de la UAB, per a la tramitació de comunicats d’accidents o lesions a les instal·lacions. 

- A aquelles entitats (proveïdors de serveis, asseguradores, entitats coorganitzadores, etc.) sense les quals no es 

podria executar la gestió, lliurament de productes o prestació de serveis contractats per l’Usuari/a amb el SAF. 

- Aquelles entitats bancàries que fan possible el cobrament i pagament de productes o serveis contractats per 

l’Usuari/a, i que permeten garantir la seguretat en les transaccions. 

 

Les dades es cancel·laran transcorreguts 5 anys des de l’última relació de l’Usuari/a amb el Servei d’Activitat Física. 

 

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en 

qualsevol moment, el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, 

limitació del tractament i portabilitat de les dades, davant la persona responsable del tractament, o la Secretaria 

General de la UAB, a l'Edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant 

correu electrònic a alta.saf@uab.cat.  

 
Les dades personals recollides són de caràcter obligatori per a poder executar la gestió del vincle o relació 

contractual de l’Usuari/a amb el SAF. La revocació del consentiment atorgat de la política de privacitat del SAF 

implica l’anul·lació del vincle vigent de l’Usuari/a amb el servei. 

 
També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a 

l’adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades de la UAB protecció.dades@uab.cat. 

 

Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades http://apdcat.gencat.cat/ca/inici 


