
 
 
 

 
 

 Qui és el Responsable del tractament de les seves dades? 

Identitat: Escola Maria Ward – CIF: R0800376F 

Adreça postal: Carrer Gravina 1, (Llefià) de Badalona (08913) 

Telèfon: 93 387 28 98 

Contacte Delegat de Protecció de Dades: secretaria@mariaward.cat 

 Amb quina finalitat tractem les seves dades? 

Des de l’Escola Maria Ward tractem la informació que en faciliten les persones interessades amb les 
finalitats de gestionar el procés de matrícula, així com la identificació de necessitats específiques de 

l’alumne per a garantir el seu benestar i la gestió de comunicacions sobre activitats i projectes de 
l’escola. 

 Durant quant de temps conservarem les seves dades? 

Les seves dades es conservaran durant el temps que l’alumne es trobi matriculat a l’entitat. Les dades 
identificadores i d’escolaritat es conservaran durant el temps que correspongui d’acord a la legislació 

vigent en cada moment. 

 Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades? 

Segons quina sigui la base legal pel tractament de les seves dades, la legitimació estarà basada en la 
satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per una 
obligació legal aplicable al responsable, per a l’execució d’un contracte, o bé, perquè l’interessat va 
donar el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals. 

 A quins destinataris es comunicaran les seves dades? 

Escola Maria Ward no preveu cessions de dades a tercers, excepte en el cas de dades bancàries que 
es cediran a l’entitat bancària corresponent, a entitats amb finalitats culturals i/o lúdiques i, en el cas 
que s’hagi donat consentiment per la difusió d’imatges i la creació del correu electrònic a tercers com 
Twitter, Inc., Google LLC i Youtube LLC. 

Pel que fa a aquests últims, Twitter, Inc., Google LLC i Youtube LLC tenen les seves seus a Califòrnia 
(Estats Units d’Amèrica), i es troben adscrites a l’acord Privacy Shield, el qual garanteix un nivell adequat 
de privacitat. 

 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades? 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Escola Maria Ward tracta dades personals 
que l’afectin com a interessat. 

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la 
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, 

les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que van ser recollides, o demanar la portabilitat. 

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les 
seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats 
podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’Escola Maria Ward deixarà de tractar les dades, 
llevat d’interessos legítims, o l’exercici o la defensa de reclamacions. 

Si en algun moment considera que s’estan vulnerant els seus drets, pot presentar una reclamació 

davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat). 

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
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