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MEMÒRIA D'ACTIVITATS REALITZADES PER LA DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ 
DE DADES DURANT EL CURS ACADÈMIC 2018-2019 

 
 

Durant el curs acadèmic 2018-2019, la Delegació de Protecció de Dades ha dut a 

terme les tasques que es resumeixen a continuació a les àrees relacionades amb les activitats 

que són de la seva competència. Després de rebre la Memòria d'Actuacions en el marc del 

Servei de Delegat de Protecció de Dades (període de 16 maig 2018 a 31 desembre 2018), 

elaborat per l'empresa AGTIC Consulting, S.L, i de conformitat amb les recomanacions 

efectuades, la Delegació de Protecció de Dades, a partir de 21 de febrer de 2019 (data de 

nomenament de la Delegada de Protecció de Dades) ha participat en les següents tasques: 

 
 

• Registre d'Activitats del Tractament.  
 

S'ha dut a terme la revisió i actualització de les activitats de tractament de dades 

personals a partir de la informació recollida des de les diferents àrees de la Universitat.   

 
 

• Publicació de la Política de Privadesa. 
 

La Política de Privadesa es troba publicada a la Seu electrònica de la Universitat, en 

l'adreça https://web.ua.es/privacidad/, així com serà accessible des de dues ubicacions 

diferenciades de la Seu Electrònica: al peu de la pàgina i dins de l'apartat Normativa. 

A més, es troba publicada al peu de la pàgina del Portal d'accés a la Universitat 

d'Alacant.  

 
 

• Peticions de Cessió de Dades. 
 

En el marc de l'activitat interna de la Universitat, existeixen diferents peticions que es 

realitzen, des de les diferents unitats de la Universitat o terceres parts alienes a la 

Universitat, a Informàtica i que impliquen la cessió de dades personals que la 

Universitat custodia per a finalitats que poden ser conegudes i constar en el RAT o 

noves finalitats.  
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S'han informat un total de seixanta-quatre peticions de cessió de dades relatives en 

les quals se sol·liciten llistes de distribució per informar sobre diferents activitats, dades 

en un format específic per a les eleccions sindicals o per a eleccions en departaments, 

etc. 

 
• Anàlisi i recomanacions dels procediments a seguir en el tractament de dades de 

caràcter personal, d'ofici o en ocasió de consultes formulades a la Delegació: 

 
- S'han gestionat diverses propostes d'inclusió o modificació de “llegendes 
informatives” de protecció de dades en diversos documents i formularis. 

 
- S'han gestionat diverses propostes d'inclusió o modificació de clàusules de 

contractes d'encarregat del tractament que presten serveis a la Universitat 
d'Alacant. 

 
 

• Aplicabilitat de les normes de protecció de dades a diferents eines informàtiques. 
 
 

S'ha revisat la proposta de Gestió centralitzada de les evidències de consentiment 

mitjançant l'eina informàtica “Consentiments” prevista en el UACloud, per donar 

resposta a la gestió dels consentiments dels diferents membres de la Comunitat 

Universitària (Estudiants, PAS i PDI). 

 
 

• Participació en el Comitè d'Ètica de la Universitat d'Alacant. 
 
 

S'han informat diverses investigacions i projectes d'investigació que requereixen 

l'informe favorable del Comitè d'Ètica de la Universitat d'Alacant en relació amb el 

tractament de les dades personals. 

  

• Procediments d'exercici de drets d'accés, de rectificació, supressió, limitació del 

tractament i portabilitat. 

 
 

S'ha gestionat un expedient d'exercici de dret d'accés a dades personals i un expedient 

d'exercici de dret de supressió de dades personals. 
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• Convenis. 
 
 

S'han tramitat diverses consultes i revisions de clàusules de protecció de dades a 

prendre en consideració en els convenis amb altres entitats que impliquin el tractament 

de dades personals per garantir així la seva adequació a la normativa vigent aplicable 

en matèria de protecció de dades personals. 

 
 

• Atenció de consultes. 
 
 

S'han atès diverses consultes, a instàncies de diferents òrgans i membres de la 

comunitat universitària, relatives a diferents qüestions relacionades amb la normativa 

de protecció de dades. 

 
 

• Recomanacions. 
 
 

S'ha tramitat la proposta de recomanació en relació amb la publicació de les 

qualificacions obtingudes per l'alumnat en proves d'avaluació, sobre la base de l'Informe jurídic 

de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, de 21 de maig de 2019 (N/REF:008721/2019) 

relatiu a la publicació de les qualificacions impartides en els estudis de Grau. La f inalitat 

d'aquesta Recomanació és garantir que la publicació de les qualificacions es realitzi mitjançant 

la intranet de la Universitat (UACloud) com a mitjà preferent i quant a les dades a publicar s'ha 

de limitar al nom i cognoms de l'alumne i la qualificació obtinguda, i només en el cas de 

coincidència del nom i cognoms es publicaran les quatre xifres aleatòries del seu DNI, 

passaport, nombre d'identitat d'estranger o document equivalent conforme als criteris de 

l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

 
 

• Reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.  
 
 

S'ha informat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, una reclamació 

presentada contra una associació d'estudiants.  
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• Altres actuacions: 
 

- Pàgina web: s'ha treballat en el disseny d'una web de la Delegació de Protecció 

de Dades, amb continguts propis de protecció de dades i de l'estructura 

organitzativa (Htpp:// www.dpd.ua.es). 

 
- Participació en el grup CRUE-Investigació en la formulació de propostes, 

informes i treballs en relació amb la investigació científica.  

 
- Supervisió d'actuacions en col·laboració amb el Responsable de Seguretat 

Informàtica 

 

 
Universitat d'Alacant, 10 de juliol de 2019 

 
 


