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Informació ampliada sobre el tractament de dades personals per a l’activitat de 

“Tesis doctorals” 

En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 

posem en coneixement de les persones interessades la informació següent: 

 

a) Qui és el Responsable del tractament? 

 
Identificació 

 
Universitat d’Alacant 
CIF:Q-0332001-G 
 

 
Adreça postal 

 
Carretera Sant Vicent del Raspeig, S/N. 
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant) 
 

 
Responsable 
del tractament 

 
Gerència de la Universitat d’Alacant 
Gerencia@ua.es 
Tel.: 965 903 400 
Fax: 965 903 464 
 

 
Delegada de 
Protecció de 
Dades 
 

 
dpd@ua.es 
Telèfon: 965 903 400 Ext.:9149 
 

 

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat? 

Les dades personals que es recapten són: identificatives, imatge, visualització remota 

o veu, detalls de l’ocupació, dades acadèmiques i professionals. Les dades seran 

tractades amb la finalitat de registrar, controlar i gestionar les tesis doctorals 

presentades en la Universitat d’Alacant i la seua defensa per mitjans virtuals. 

 

Col·lectius: Estudiants, PAS i PDI. Professionals doctors externs. Membres de 

tribunals i doctorands de la Universitat d’Alacant, directors de tesis i tutors, persones 

interessades en la consulta de la tesi doctoral. 

c) Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades? 

La legitimació d’aquest tractament es basa en l’art. 6.1.e) del RGPD (el tractament és 

necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici 

dels poders públics conferits al seu responsable); la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre d’universitats; la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la 

Innovació; la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, i la normativa 

autonòmica específica en la matèria. 
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d) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les vostres dades? 

 

La Universitat es responsabilitza d’aplicar les degudes mesures de seguretat i altres 

obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal 

d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat, Reial decret 3/2010.  

 

En aquest sentit, la Universitat d’Alacant s’ha dotat d’una Política de privacitat i una 

Política de seguretat de la informació que poden consultar-se en la seu electrònica, en 

l’apartat de normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html. 

 

e) A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? 

 

Quant a aquest tractament, les vostres dades no podran ser cedides excepte si n’hi ha 

obligació legal. Es comunicaran les dades sense necessitat d’atorgar el vostre 

consentiment a les entitats següents: 

 

- Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva en els processos d’avaluació de la 

qualitat previstos per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d ’universitats. 

- Ministeri i òrgans dependents amb competències en matèria universitària, per a 

l’exercici de les competències d’aquestes administracions en matèria acadèmica i 

d’investigació conforme a la legislació respectiva.  

- Altres institucions universitàries en compliment de les missions d’interès públic 

definides per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, o per al 

desplegament de relacions jurídiques constituïdes en virtut de convenis. 

- Publicacions en TESEO, base de dades dependent del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esports. 

- Prestadors de serveis necessaris per al desenvolupament de la defensa de la tesi 

doctoral per mitjans virtuals. 

- Persones que acrediten un interès legítim o científic en virtut de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 

- Davant el requeriment d’autoritats. 

- Agència Espanyola de Protecció de Dades en processos d’inspecció en aplicació de 

la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 

- Jutges i tribunals en els termes definits per la legislació processal. 

 

No estan previstes les transferències internacionals de dades. 

f) Quins són els drets de les persones interessades? 

La persona interessada té dret a accedir a les seues dades personals, a demanar la 

rectificació de les dades inexactes, a sol·licitar-ne la cancel·lació i supressió, a oposar-

se al tractament, inclosa l’elaboració de perfils, a limitar fins a una data determinada el 

tractament de les dades i a la portabilitat de les dades en format electrònic. 

 

https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html
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Per a això, cal presentar una sol·licitud adreçada a la Gerència de la Universitat en el 

Registre General de la UA, segons estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques. Els canals de 

presentació de la sol·licitud són, presencialment, les oficines de registre de la 

Universitat identificades en https://sar.ua.es/va/registro/registre-general.html o, 

telemàticament, el Registre electrònic de la UA, situat en la Seu electrònica de la 

Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/va/index.html.  

Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat 

de control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l’Agència 

Espanyola de Protecció de Dades, mitjançant els mecanismes que establisca. Podeu 

consultar-ne més informació en www.aepd.es. 

 

g) Durant quant temps conservarem les vostres dades? 

La Universitat tractarà les dades personals proporcionades i les conservarà durant el 

temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van arreplegar, i per a 

determinar les possibles responsabilitats que podrien derivar d’aquesta finalitat i del 

tractament de les dades. Serà aplicable el que disposa la normativa d ’arxius, 

documentació i patrimoni històric. 

 

h) Com hem obtingut les vostres dades? 

Les dades personals que, en el marc d’aquest tractament, ha obtingut la Universitat 

d’Alacant, procedeixen de la persona interessada o de qui actua com a representant. 

https://sar.ua.es/va/registro/registre-general.html
https://seuelectronica.ua.es/va/index.html
http://www.aepd.es/

