POLÍTICA DE PRIVACITAT (MOVERS) INSCRIPCIONS PROGRAMA TZOH Challenge
En compliment d’allò establert a l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
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 (en
endavant, RGPD), així com a l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de Protecció de Dades i garanties dels drets digitals (en endavant, LOPD), Aigües de
Barcelona a través de la present Política de Privacitat descriu el tractament de les dades
de caràcter personal que durà a terme per tramitar la seva inscripció i gestionar la seva
participació en el Programa d’innovació TZOH Challenge (en endavant, el Programa).
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El tractament de les seves dades personals facilitades mitjançant el formulari d’inscripció
al Programa serà responsabilitat d’Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de
Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, S.A (en endavant, “Aigües de Barcelona”) amb
domicili al Carrer del General Batet, 1-7, (08028) de Barcelona, i CIF nº A66098435. Si
vostè té qualsevol dubte sobre el tractament de la seva informació personal, pot
contactar amb la Delegada de Protecció de Dades d’Aigües de Barcelona mitjançant els
següents punts de contacte:
Correu electrònic: dpo@aiguesdebarcelona.cat
Correu postal: Carrer del General Batet, 1-7, (08028) de Barcelona.

Amb quines finalitats es tractaran les seves dades personals? Durant quant de
temps?
Aigües de Barcelona tractarà les seves dades personals amb les finalitats següents:
i.
ii.

Tramitar la seva inscripció i gestionar la seva participació en el Programa
Fer les avaluacions pertinents per portar a terme la selecció dels projectes

Addicionalment, en cas de ser seleccionat com a mover d’un equip finalista:
iii.
iv.

Fer l’acompanyament de l’execució del projecte
Gestionar l’accés a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona

Les seves dades personals seran tractades per Aigües de Barcelona des del moment
en què s’inscrigui en el Programa i accepti les bases legals per a participar-hi i fins a la
finalització d’aquest.

Quan finalitzi el període indicat, Aigües de Barcelona conservarà les seves dades
personals bloquejades durant el període previst en què pugui haver qualsevol
responsabilitat derivada del tractament de les dades personals. Quan expirin les
esmentades responsabilitats, les seves dades personals seran eliminades de forma
definitiva.
Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?
La base jurídica per al tractament de les dades personals és l’execució d’un contracte,
en haver acceptat les bases legals que regeixen la participació en el Programa.
No facilitar les dades personals sol·licitades suposa la impossibilitat de participar en el
concurs.
Quines mesures de seguretat s’han implementat per protegir les seves dades
personals?
Aigües de Barcelona tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial.
Així mateix, ha implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir
la seguretat d’aquestes i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita.
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.
Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals per ajudar
a Aigües de Barcelona amb alguna de les tasques relatives a les finalitats del
tractament?
Sí, Aigües de Barcelona contracta proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents
tasques relacionades amb el tractament de les seves dades personals, com per exemple
emmagatzematge d’informació, suport de sistemes d’informació, etc. Aigües de
Barcelona s’assegura que totes aquestes entitats compleixin amb la normativa de
protecció de dades, que els resulta, al seu torn, directament aplicable per la seva
condició d’encarregats del tractament.
Així mateix, Aigües de Barcelona contracta els serveis de Microsoft Ireland Limited per
emmagatzemar diferents informacions a Microsoft Azure entre les quals poden trobarse les seves dades personals. Microsoft Ireland Operations Limited podria subcontractar
part d’aquestes tasques a Microsoft Corporation, radicada a EEUU. Ara bé, en el cas
que es produeixi una transferència internacional de dades a Microsoft Corporation,

aquesta és lícita ja que s’han establert garanties adequades per protegir les seves dades
personals. En aquest sentit, Microsoft Corporation (i) es troba adherida al Privacy Shield
i (ii) la Agencia Española de Protección de datos ha considerat que les transferències
realitzades amb destí a aquesta són licites donada certes condicions.
Cedeix Aigües de Barcelona les seves dades personals a tercers?
Les seves dades personals es comunicaran a tercers únicament si és necessari per
complir les obligacions legals que en cada cas correspongui.
Per altra banda, Aigües de Barcelona, contracta els serveis de Fab Lab Network, S.L,
per la gestió de les mentories dels equips finalistes. Aquest proveïdor, tractarà les dades
necessàries de a fi de permetre l’accés a les seves instal·lacions.
Quins són els seus drets?
Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades:
Dret

En què consisteix?

Dret d’accés

Consultar quines dades personals tenim sobre vostè.

Dret de rectificació

Modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan
siguin inexactes o incompletes.

Dret d’oposició

Sol·licitar que no tractem les seves dades personals per
algunes finalitats concretes (per exemple, per a l’enviament
de comunicacions comercials).

Dret de supressió

Sol·licitar que eliminem les seves dades personals.

Dret de limitació

Sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades
personals, en determinades circumstàncies.

Dret de portabilitat

Sol·licitar que li fem entrega en un format informàtic llegible
la informació que tenim sobre vostè o que lliurem en un
format informàtic llegible la informació que tenim sobre
vostè, o que la transmetem a un altre responsable.

Dret a presentar una Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per a
reclamació

davant defensar els seus drets a través de la pàgina web

l’autoritat competent.

www.aepd.es.

Per exercir aquests drets, n’hi ha prou que enviï una comunicació a Aigües de
Barcelona, bé per correu electrònic a la direcció [desenvolupament
sostenible@aiguesdebarcelona.cat], bé mitjançant correu postal a, Carrer del General
Batet,1-7, 08028 Barcelona, amb la referència “Protecció de Dades”. La sol·licitud ha de
contenir còpia del seu DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el
contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits
especificats, Aigües de Barcelona li podrà demanar que l’esmeni. L’exercici d’aquests
drets és gratuït, si bé es podrà cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin infundades,
excessives o repetitives.

