Avís Legal i LOPD
Aquest espai web compleix amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, amb el Reglament Europeu
2016/679 aprovat pel Parlament Europeo a data 27 d’abril de 2016 en matèria de
Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre
de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Identificació del Responsable del Tractament de les dades i titular de
l’espai web
El CMR[B] és una fundació que té per objecte la recerca científica i la docència superior en
biomedicina i ciències de la salut i de la vida, en particular en els àmbits de la biologia del
desenvolupament i de la medicina regenerativa.

Titular: Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (en endavant CMR[B])
Domini: www.cmrb.eu
Adreça: Hospital Duran i Reynals, 3a planta, Gran Via de l’Hospitalet, 199-203, 08908
L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telèfon: 933160300
Adreça electrònica: cmrb@cmrb.eu
Dades de registre: inscrita al Registre de Fundacions amb el número 2109
CIF: G63687222

Objectiu i contingut de l’espai web
La finalitat d’aquest espai web és la de difondre per mitjà d’Internet informació
corporativa, notícies i avisos, així com informació d’interès públic en l’àmbit de la
biomedicina i la salut.
Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre activitat, normativa,
publicacions, dictàmens, així com la memòria anual del CMR[B], informació d'actualitat
i sobre activitats formatives en què participa el CMR[B], entre altres qüestions.
El CMR[B] podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, la
presentació o la configuració de Espai web, així com alguns o tots els serveis, i afegir-ne
de nous.

La utilització de certs serveis oferts de la persona usuària a través del Espai web pot
trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons cada cas, substitueixen,
completen o modifiquen aquestes Condicions Generals d'Ús.

Protecció de dades
En compliment d’allò que estableix el Reglament Europeu 2016/679 aprovat pel
Parlament Europeo a data 27 d’abril de 2016 en matèria de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, mitjançant aquest avís el CMR[B] informa a la persona usuària sobre
l’ús que farà de les dades personals que li sol·licita.
La persona usuària pot determinar lliurement i voluntàriament si desitja facilitar al
CMR[B] les dades personals que se li puguin requerir o que es puguin obtenir en el
moment de realitzar una sol·licitud d’inscripció o d’informació en el Espai web o
mitjançant els serveis que es poden contractar a través d’aquest portal. La persona
usuària és l’únic responsable de la veracitat i la correcció de les dades personals que
subministri, quedant el CMR[B] exonerat de qualsevol responsabilitat al respecte.
Les dades personals recollides en els formularis seran objecte de tractament
automatitzat, sent el CMR[B] titular i responsable d’aquest fitxer. Les dades facilitades
poden ser cedides a altres empreses o institucions vinculades directament amb el
CMR[B], amb finalitats informatives o promocionals. Amb aquesta finalitat, el CMR[B]
proporcionarà a la persona usuària els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter
previ, pugui accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol
altra informació rellevant i pugui prestar el seu consentiment perquè el CMR[B]
procedeixi al tractament de les seves Dades Personals.
Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment el seu dret a l’accés, oposició, cancel·lació,
limitació de tractament, modificació i/o exercir el dret de portabilitat de les seves dades
personals en els terminis establerts per la legislació vigent, adreçant-vos per escrit a la
Persona Delegada de Protecció de Dades en el CMR[B], junt amb una prova de la seva
identificació, a través de:



Adreça electrònica: dpd@ticsalutsocial.cat
Adreça: Hospital Duran i Reynals, 3a planta, Gran Via de l’Hospitalet, 199-203,
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) (de dilluns a divendres, de 10 a 14
hores)

També l’informem que vostè té dret a sol·licitar la tutela per defensar els seus drets
front a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

