
 

 

 

 

 

 

 

La Universitat de Lleida us informa que, amb la finalitat de divulgar les activitats que es 

realitzen en la UdL, pot dur a terme reportatges fotogràfics en què es poden enregistrar 

imatges que identifiquin l’estudiantat i altres persones que hi participen.   

El responsable del tractament d’aquestes imatges és la Universitat de Lleida (dades de 

contacte del representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, 

sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

Aquestes imatges només s’utilitzen per a finalitats de promoció i publicitat de la UdL i, 

per aquest motiu, poden aparèixer en publicacions, guies, fullets, web institucional de la 

Universitat de Lleida, estands, anuncis publicitaris, UdL App i xarxes socials (facebook, 

flickr, twitter, linkedin, Instagram, youtube).  

L'ús de les imatges respon a l'obligació legal de la UdL de garantir la major difusió 

pública de la gestió universitària, al servei de la societat, d'acord amb la Llei orgànica 

6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i d’acord amb la legislació en matèria de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

Les imatges, un cop enregistrades, només s’utilitzen durant dos anys; es conserven  

mentre no exerciu el vostre dret de supressió, i es destrueixen en els termes i condicions 

previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius 

de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya 

(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

La UdL no comunicarà mai aquestes dades a tercers, llevats dels casos estrictament 

previstos en la Llei. La UdL hi permet l’accés a les empreses i professionals contractats 

per prestar els serveis de fotografia i disseny, que només actuen com a encarregats del 

tractament; per aquest motiu, resten obligats a destruir les imatges enregistrades un cop 

finalitzada la prestació del seus serveis a la UdL. 

Podeu accedir a les vostres imatges; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l'adreça 

dpd@udl.cat. També podeu presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o 

per mitjans no electrònics. 
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