
 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS AMB MOTIU DEL TREBALL NO 

PRESENCIAL EN LA UNIVERSITAT D’ALACANT 

Durant la situació d'activitat no presencial i ateses les mesures adoptades per la Universitat 

d'Alacant per a evitar contagis, es considera necessari posar a la disposició de la comunitat 

universitària unes determinades recomanacions davant la generalització de l'activitat laboral en 

la modalitat no presencial pel que fa al compliment de les garanties del dret a la protecció de 

dades de caràcter personal d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i 

del Consell, de 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les persones físiques quant al tractament 

de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 

de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). 

Davant aquest escenari i des de la necessitat d'adaptar els hàbits de treball a aquesta situació 

en la qual les relacions amb els sistemes de suport i l’atenció a usuaris i usuàries han de realitzar-

se per vies no habituals, cal fer de manera sintètica les recomanacions següents: 

1. Recomanacions generals 

 De manera general, seguisca les instruccions que la Universitat facilite per a realitzar les 

connexions i els accessos remots als serveis. En cas de dubtes o incidents, consulte 

sempre amb fonts oficials de la Universitat. 

 Per a incidents o consultes en matèria de seguretat de la informació, incloent-hi les que 

puguen afectar la protecció de dades de caràcter personal, pot fer la consulta o notificar 

l'incident a servei.informatica@ua.es.    

2. Recomanacions quant a l’ús de les eines i mitjans propis de la Universitat 

 S'ha d'anar amb compte amb el suport tècnic, de manera que, si rep telefonades, 

correus, missatges, etc. aparentment provinents de personal de l'organització, centres 

d'atenció a usuaris, etc., s'ha de recordar que mai ha de facilitar informació de mitjans 

d'accés (usuari i contrasenya, tokens, codis rebuts per SMS, etc.). El personal d'atenció 

a usuaris/àries dels organismes té mitjans d'accés a les infraestructures que els han de 

permetre solucionar els problemes sense requerir dades de l'accés de les persones 

usuàries finals. 

 Si està detectant problemes en l’accés remot, contacte directament amb els mitjans 

d'atenció a usuaris/àries que la Universitat haja posat a la seua disposició. No confie en 

telefonades o correus “proactius” d'un suposat centre d'atenció a usuaris/àries si no pot 

confirmar que es tracta realment del centre d'atenció a usuaris/àries de la Universitat. 

 Si disposa d'un equip en el qual poden realitzar-se activitats alienes a l'activitat de 

treball, es recomana configurar un perfil exclusiu per a l'ús professional i un altre per a 

usos aliens a l'activitat de treball. Des del perfil professional accedirà al compte 

institucional, s'executaran les aplicacions corporatives i s'evitarà obrir documents no 

corporatius o rebuts des de fonts no de confiança, o permetre l'execució de macros de 

documents ofimàtics. 

 S'ha de realitzar l'activitat des de les eines recomanades en el Pla de Continuïtat de la 

Docència de la Universitat d'Alacant, que permeten la connexió directa mitjançant 

missatgeria, la creació d'espais de treball, etc. 



 
 

 S'ha de recordar que els mitjans de protecció en un equip fora de les instal·lacions de la 

Universitat d'Alacant poden ser, en alguns aspectes, menors que quan s'està situat dins 

del perímetre de seguretat de la Universitat. Es recomana seguir les directrius bàsiques 

de seguretat en el lloc de treball informàtic disponible en  

https://si.ua.es/es/documentos/servicios/seguridad/seguridad-trabajo-

informatico.pdf. 

 Es poden seguir una sèrie de mesures per a conscienciar els usuaris i les usuàries sobre 

la seguretat de les xarxes que utilitzen i les dades personals que hi tracten, que estan 

recollides en la Guia CCN-CERT – Mesures de seguretat per a accés remot (disponible en 

https://www.ccn.cni.es/index.php/es/docman/documentos-publicos/abstract/191-

abstract-politica-de-acceso-remoto-seguro/file) y https://www.ccn-

cert.cni.es/informes/informes-de-buenas-practicas-bp/4688-ccn-cert-bp-18-

recomendaciones-de-seguridad-para-situaciones-de-teletrabajo-y-refuerzo-en-

vigilancia/file.htm. Vegeu també la guia INCIBE Dispositius mòbils personals per a ús 

professional (BYOD): una guia d'aproximació per a l'empresari/ària, disponible en 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/guias/dispositivos-moviles-personales-

uso-profesional-byod-guia-aproximacion-el 

A més, qualsevol informació oficial es farà a través dels canals definits per la Universitat 

d'Alacant a través del Pla de Continuïtat de la Docència. 

3. Recomanacions pel que fa al phishing i el Covid-19 

 S'ha de ser acurat amb els correus rebuts amb informació sobre el COVID-19. 

 No ha de prémer enllaços ni obrir arxius adjunts en correus electrònics, missatges de 

text, WhatsApp, etc. 

 S'ha de desconfiar de correus que sol·liciten donacions a suposades víctimes. 

 S'ha d'ignorar enllaços a pàgines web que oferisquen vacunes o tractaments per a 

superar la malaltia. 

 S'ha de sospitar de possibles oportunitats d'inversió en companyies que afirmen poder 

detectar, prevenir o, fins i tot curar, els efectes del virus. 

 Mai s'ha de respondre al remitent. Un dels seus objectius és simplement confirmar 

direccions de correu electrònic 

 I, per descomptat, si se sol·liciten claus en pàgines alienes al domini ua.es, no faça cas. 

 Pot trobar més informació en 

https://social.inap.es/sites/default/files/cibercovid19%20frente%20a%20phising_0.pd

f, i https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/campanas-de-phishing-

sobre-el-covid-19 

Si té algun dubte o consulta, pot contactar amb la Delegació de Protecció de Dades en 

dpd@ua.es. 

Alacant, 23 de març de 2020 

DELEGACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES 
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