
 
 

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
 
 

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, s'informa: 

 
Qui és el Responsable del tractament de les seues dades? 

 

Identitat: Gerència de la Universitat d’Alacant  

Dir. postal: C/. Ctra. de Sant Vicent, C.P. 03690 – Sant Vicent del Raspeig (Alacant)  

Telèfon: 96.590.34.00 ; Fax: 96.590.34.64. ;  Email:  gerencia@ua.es 
 

Delegat de Protecció de Dades 
 

Email:  gerencia@ua.es ; Telf.: 96.590.34.00 ; Fax: 96.590.34.64 

 
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals? 

 

La finalitat i l'ús de les seues dades personals és el control d'accessos a les instal·lacions de la 

Universitat d'Alacant.  

 

No aportar les dades sol·licitades davant del control d'accés físic implicarà la possibilitat que el dit 

accés físic no puga ser concedit. 

 
Per quant de temps conservarem les seues dades? 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentres no se sol·licite la supressió dels 

mateixos per l'interessat. 

 
Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades? 

 

Les dades personals seran tractades basant-se en l'interés legítim de la Universitat d'Alacant a controlar 

l'accés físic a les seues instal·lacions. 

 
A quins destinataris es comunicaran les seues dades? 

 

Les dades es comunicaran a aquelles empreses contractades per la Universitat d'Alacant per al control 

d'accés físic a les seues instal·lacions i que pot consultar-se en 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy8

7KtUlJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQr0w_Wj9KMyU1zLcvQjc03Mgs2cLfPzXCMDvY1CXNMi3Cu

1HW1t9Qtycx0BqD-Ouw!!/. Així mateix podrien succeir-se cessions a altres tercers en el cas que 

existisca una obligació legal. 

 
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades? 

 

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la 

rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seua supressió, limitació o oposició al 

seu tractament. 
 

Per a això hauran de presentar una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat 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. 
 

Les persones interessades tenen 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 

per mitjà dels mecanismes que la mateixa establisca. Pot consultar més informació en www.agpd.es.  
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