
 
FITXA D’ALTA DE PERSONAL 

FICHA DE ALTA DE PERSONAL 

 

 

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES 
 

 

 

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

 

 

NIF / NIE 

 

LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO 

 
 
 

PROVÍNCIA / PROVINCIA 

 
 

PAÍS 

 

 

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO 

 

ADREÇA / DIRECCIÓN 

 

 

  
POBLACIÓ / POBLACIÓN 

 

PROVÍNCIA / PROVINCIA   CODI  POSTAL / CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO / TELEFON PARTICULAR 

 
 
 

ALICANTE  A   

 

  
Sgt.: / Fdo.:  

 

 
 
Los datos de carácter personal que se recaban van a formar parte del 
Fichero Automatizado de Personal de la Universidad de Alicante. 
Cualquier modificación o variación de sus datos debe ponerla en 
conocimiento de la Gerencia de la Universidad. 
El Fichero Automatizado de Personal, tiene como finalidad la gestión 
administrativa de asuntos que afectan al personal de la Universidad de 
Alicante, información sobre actividades y servicios que presta la 
Universidad. 
Los datos personales incorporados al citado fichero podrán ser 
cedidos al Ministerio de Educación y Ciencia, Consellería de 
Educación, Universidades, Sindicatos, Seguridad Social, Mutualidades 
de Funcionarios, Entidades bancarias colaboradoras y Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. 
El órgano responsable del fichero es la Gerencia de la Universidad de 
Alicante. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 
tratamiento de sus datos se podrán ejercitar ante el Gerente de la 
Universidad, mediante solicitud con fotocopia del documento de 
identidad, presentada en el Registro General de la Universidad de 
Alicante, o a través de los medios que establece el art. 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
Les dades de caràcter personal que es recapten van a formar part del 
Fitxer Automatitzat de Personal de la Universitat d'Alacant. Qualsevol 
modificació o variació de les seues dades ha de posar-la en 
coneixement de la Gerència de la Universitat.  
El Fitxer Automatitzat de Personal, té com finalitat la gestió 
administrativa d'assumptes que afecten al personal de la Universitat 
d'Alacant, informació sobre activitats i serveis que presta la 
Universitat.  
Les dades personals incorporats al citat fitxer podran ser cedits al 
Ministeri d'Educació i Ciència, Conselleria d'Educació, Universitats, 
Sindicats, Seguretat Social, Mutualitats de Funcionaris, Entitats 
bancàries col·laboradores i Agència Estatal d'Administració Tributària.  
L'òrgan responsable del fitxer és la Gerència de la Universitat 
d'Alacant.  
Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de 
les seues dades es podran exercitar davant el Gerent de la 
Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia del document 
d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat 
d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 38 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

  

 

 

 
 
 

FOTOGRAFÍA 


