
 

 

COMPROMISOS ADQUIRITS Al LLIURAMENT DE TARGETES SIS 

 

1. Aquesta targeta és propietat de la Universitat d'Alacant. 

2. És personal i intransferible. 

3. En cas de pèrdua o sostracció haurà de comunicar-se immediatament al Centre de Control de 

Seguretat, 965-90-9656 o centrocontrol.seguridad@ua.es. 

4.  La targeta tindrà programat l'horari i les zones en les quals se li ha autoritzat l'accés a edificis 

fóra de l'horari habitual.  

5. Qualsevol tipus de modificació (canvi d'horari, edifici, etc.) per part del titular serà comunicat al 

Centre de Control seguint el mateix procediment pel qual s'ha autoritzat el lliurament de la 

targeta.  

6. El titular estarà obligat a registrar tant l'entrada com l'eixida de l'edifici mitjançant la utilització 

dels lectors situats a l'interior i exterior dels mateixos.  

7. El titular de la targeta es fa responsable del correcte ús d'ella i haurà de vetlar perquè no es fa un 

ús inadequat. 

8.  El titular de la targeta serà responsable de qualsevol incidència o dany ocorregut en l'edifici 

corresponent, si aquest és a causa que es fa un ús incorrecte de la mateixa.  

9. De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d’abril de Protecció de dades de Caràcter Personal, se li informa que les seues 

dades de caràcter personal van a formar part del Fitxer Control de Seguretat, la finalitat de la 

qual és el control d'accés a les instal·lacions de la Universitat d’Alacant. Així mateix, se li 

comunica que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant 

la Gerència de la Universitat d’Alacant.  

10. Les dades de caràcter personal que es faciliten a través de la present instància s'incorporaren a un 

fitxer informàtic responsabilitat de la Universitat d'Alacant amb la finalitat de gestionar el 

control d'accés físic a les instal·lacions de la Universitat. Les dades es destinen exclusivament a 

la finalitat assenyalada i se cediran a terceres parts amb què la Universitat establisca un contracte 

de prestació de servicis relacionat amb el control d'accés físic a les instal·lacions de la 

Universitat, així com a altres terceres parts en aquells casos en què existisca una obligació legal. 

La Universitat d'Alacant es responsabilitza d'aplicar les degudes mesures de seguretat i la resta 

d'obligacions derivades de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Els 

interessats podran exercir els seus drets en relació amb les seues dades personals davant de la 

Gerència de la Universitat, per mitjà de sol·licitud presentada en el Registre General de la UA 

segons allò que s'ha establit per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

11. El sotasignat es dóna per assabentat d'aquestes condicions. 

 

Signatura del sol·licitant i DNI: 

 

 

 

 

A Alacant a:……….de…………………..del 20……. 

mailto:centrocontrol.seguridad@ua.es

