INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS PER A
L'ACTIVITAT “PROCEDIMENTS DE LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS” DE LA
UNIVERSITAT D'ALACANT
En aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, posem en
coneixement de les persones interessades (estudiants, PAS i PDI de la Universitat d’Alacant) dels
procediments de la Inspecció General de Serveis la informació següent:
a) Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
Identificació

Universitat d’Alacant
CIF: Q-0332001-G
Gerència de la Universitat d’Alacant
Gerencia@ua.es
Tel.: 96.590.34.00
Fax: 96.590.34.64

Adreça Postal

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

Delegat de
Protecció de Dades

dpd@ua.es
Telèfon: 965 90 34 00. Ext. 9149

b) Quines dades personals tractem i amb quina finalitat?
Les dades personals que es recapten (identificatives, personals, acadèmiques i professionals.
Detalls d’ocupació. Categoria especial de dades: infraccions i sancions administratives o penals.
Representant sindical (si s’escau). Econòmics i financers. Incompatibilitats. Dades de control de
presència (data, hora, entrada i eixida, motiu d’absència) són tractades amb la finalitat de
tramitar els procediments de la Inspecció General de Serveis (instruir i donar curs a les
informacions prèvies reservades encomanades pel rector. Instruir i donar curs als expedients
disciplinaris que s’instruïsquen arran de les presumptes vulneracions produïdes en el si de la UA.
Informar sobre peticions de compatibilitat en les quals s’entenga que concorren qüestions d’una
complexitat o transcendència especial. Seguiment de queixes i suggeriments en relació amb el
funcionament dels serveis administratius. Assessorament en matèria d’inspecció de serveis als
membres de la comunitat universitària que ho sol·liciten).

c) Quines mesures de seguretat apliquem en el tractament de les vostres dades?
La Universitat es responsabilitza d’aplicar les mesures de seguretat degudes 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 ser consultades en la seua seu electrònica, en l’apartat de
normativa: https://seuelectronica.ua.es/va/normativa.html
d) Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Tractament necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. Art. 6.1.c) RGPD.
• Tractament necessari per al compliment d’una missió feta en interès públic o en l’exercici de
poders públics. Art. 6.1.e) RGPD.
- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.
- Reial decret 33/1986, de 10 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de Règim Disciplinari dels
funcionaris de l’Administració de l’Estat.
- Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.
- Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, legislació consolidada de l’Estatut dels
Treballadors.
- Estatut de la UA
- Reglament de funcionament de la Inspecció General de Serveis de la Universitat d’Alacant
e) Per quant de temps conservarem les vostres dades?
Seran conservades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual van ser
recaptades i per a determinar les responsabilitats possibles que es pogueren derivar d’aquesta
finalitat i del tractament de les dades, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i
documentació.
f)

A quins destinataris seran comunicades les vostres dades?

No es faran cessions tret que poguera haver-hi obligació legal per a això. Les dades de les
persones interessades seran comunicades al Ministeri Fiscal, òrgans jurisdiccionals, registre
central de personal, com també òrgans unipersonals i col·legiats de la Universitat d’Alacant.

g) 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 la cancel·lació i la supressió d’aquestes, a oposar-se’n 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.
Per a això haurà de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre
General de la UA, segons el que 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 en les oficines de Registre de la Universitat identificades en
https://sar.ua.es/va/registro/ o telemàticament en el Registre Electrònic de la UA situat en la
Seu electrònica de la Universitat accessible en https://seuelectronica.ua.es/va/.
Així mateix, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de
control en matèria de protecció de dades a Espanya, concretament, l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades mitjançant els mecanismes que aquesta hi establisca. Podeu consultar més
informació en www.aepd.es.

