
	
	
	
	
	
ANNEX	II.	Atorgament de representació en procediments d’intervenció en supòsits 
d’assetjament sexual, per raó de sexe o per orientació sexual de la UA.	
	
Sr./Sra.…………………………………………………………………………………………………………...…, 
amb	DNI	……………………………………………………………………………………………….……......... 
	
AUTORITZE 
Les persones sotasignades, titular i suplent, els atorgue el dret a exercir la meua 
representació en les actuacions derivades de l’aplicació del “Protocol	de	prevenció	i	
actuació	enfront	de	l’assetjament	sexual,	per	raó	de	sexe	i	per	orientació	sexual”.  
 
Titular:	…………………………………………………………………………………………...……, 
amb	DNI	……………………………………………………………………………………………….……. 
	
Suplent:	………………………………………………………………………………………...……, 
amb	DNI	……………………………………………………………………………………………….……. 
 
 
INFORMACIÓ	BÀSICA	DE	PROTECCIÓ	DE	DADES.	
 
D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se 
us comunica que la Universitat d’Alacant, en qualitat de responsable del tractament, 
tractarà les dades recollides i inserides en l’activitat de tractament “0150-Igualtat 
de gènere i assetjament”, amb la finalitat de gestionar i desenvolupar les accions per 
a la igualtat de gènere i les actuacions per a l’aplicació del protocol de prevenció i 
actuació contra l’assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual. La 
legitimació d’aquest tractament es basa en el consentiment de la persona expressat 
en la signatura d’aquesta sol·licitud i en el tractament necessari per raons d’un 
interès públic essencial reconegut en la llei. La legitimació d’aquest tractament es 
basa en el compliment d’una obligació legal i en el compliment d’una missió 
realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Universitat 
d’Alacant. En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no se cediran a 
tercers llevat d’obligació legal. Us informem que podeu exercir els vostres drets en 
relació amb el tractament de les vostres dades personals d’accés, rectificació i 
supressió, entre d’altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la 
Universitat en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o bé a través de la seu 
electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/index.html). Podeu consultar la 
informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els vostres drets i la 
política de privacitat de la Universitat d’Alacant en l’enllaç següent: 
https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html. Delegació de protecció de dades: 
dpd@ua.es 
 



Declare que he llegit i accepte la informació sobre protecció de dades que es 
presenta en el revers de l’aquesta sol·licitud. 
 
 
Signat, (el/la titular)    Signat, (el/la suplent)    Signat, (el representat/la 
representada) 
	
 
	

………………………………………., ……….. de ………………………………… de …………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA	O	DIRECTOR	DE	LA	UNITAT	D’IGUALTAT	
	

 


