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RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Universitat de les Illes Balears 

(UIB) 

FINALITAT DEL TRACTAMENT 
 
– Articles 5 i 6 del Reglament (UE) 2016/679, general de 
protecció de dades (RGPD) 

 
– Article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals (LOPD) 

– Gestió administrativa, 
econòmica i acadèmica 
d'estudiants matriculats i 
relacionats amb la UIB o en 
previsió d'estar-ho en els 
diferents estudis. 

 
– Gestió de beques i ajudes a 
l'estudi. Enquestes de qualitat de 
caràcter institucional. 
Finalitats d'extensió universitària 
lligades a la condició d'estudiant 
o candidat a estudiant 

JUSTIFICACIÓ 
 
– Articles 5 i 6 del RGPD i 6 de la LOPD 

Exercici de poder públic i missió 
en interès públic per a fins 
d'extensió universitària. Si escau, 
consentiment de la persona 
interessada 

BASE JURÍDICA 
 
A més de la Llei orgànica d'universitats, la normativa 
universitària general i la pròpia de la UIB, accessibles a: 
https://estudis.uib.cat/informacioperalumnes/Normativa/ 

Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d'universitats, i 
Estatuts de la UIB, així com la 
normativa que regula diversos 
sectors d'extensió universitària 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES 
 
Articles 4.2, 13.1.e i 44 del RGPD 

Articles 6.2, 11 i 40 de la LOPD 

Altres entitats públiques 
relacionades amb les funcions de 
la UIB. Entitats bancàries 
col·laboradores. 
Entitats asseguradores. 
Particularment es preveuen 
transferències internacionals en 
cas de participació en programes 
de mobilitat  internacional 
segons informació subministrada 
o consentiment informat a la 
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INFORMACIÓ ADDICIONAL BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES D'ACTIVITATS 
DE TRACTAMENT RELATIVES A LA MATRÍCULA I A l'EXPEDIENT ACADÈMIC 
DELS ESTUDIANTS 
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 sol·licitud corresponent 

PROCEDÈNCIA DE LES DADES 
 
Articles 5 i 6 del RGPD i 6 i 8 de la LOPD 

De la mateixa persona 
interessada, a través de centres 
educatius dels quals hagi estat 
alumne o, si escau, d’altres 
mitjans conformement a la Llei 

DRETS DELS INTERESSATS 
 
Articles 12-22 del RGPD i 12-18 de la LOPD 

Tenen dret a accedir a les dades, 
rectificar-les i suprimir-les, així 
com altres drets, com s'explica a 
la informació addicional 

 

La present sol·licitud comporta el tractament de les dades proporcionades i les que es 
generin en la vostra relació amb el Servei d'Alumnes o altres unitats de gestió, els 
centres i, en general, amb la Universitat de les Illes Balears, així com cessions, 
transferències internacionals i finalitats que es detallen en la informació addicional 
sobre protecció de dades personals que us proporcionam. 

Llegida aquesta informació addicional, la presentació de la sol·licitud amb la vostra 
signatura o validació en línia suposa que quedau prou informat dels tractaments de 
dades prevists. 

D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, podran obtenir-se dades o 
documents necessaris a través de les xarxes corporatives o mitjançant consulta a les 
plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a aquest 
efecte per les administracions públiques. 

Les vostres dades podran ser utilitzades per enviar informació institucional sobre la 
Universitat de les Illes Balears i sobre els serveis que pugui oferir als qui en siguin o 
n’hagin estat estudiants. 

La visualització i/o l’enregistrament de la imatge i veu es podrà realitzar quan així ho 
requereixi l'avaluació de l'assignatura / el programa en què estigueu matriculat. El 
tractament d'aquestes dades queda supeditat a la concurrència d'una missió d'interès 
públic i/o una obligació legal, conforme als articles 6 del Reglament general de 
protecció de dades i 46 de la Llei orgànica d'universitats. El responsable del 
tractament d'aquestes dades és igualment la mateixa Universitat de les Illes Balears, i 
podeu exercitar els drets d'accés, informació i altres en la matèria també davant la 
delegada de protecció de dades de la Universitat. 

La persona interessada queda informada que la Universitat de les Illes Balears podria 
emprar les seves dades de domicili per a estudis de mobilitat. El fi d'interès públic que 
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motivaria aquests estudis és l'anàlisi dels possibles trajectes per anar i venir del 
domicili al campus universitari. D'aquesta manera, la UIB podria conèixer les opcions 
d'itinerari dels estudiants i demanar un sistema comarcal de transport més eficient. El 
tractament de dades eventualment previst seria objecte de les degudes garanties de 
pseudonimització i anonimització, conforme a l'interès públic i de recerca que el 
motivàs, segons els articles 6 i 89 del RGPD i les condicions que s'anunciassin 
públicament. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL COMPLEMENTÀRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT PER A LA MATRÍCULA I L'EXPEDIENT 
ACADÈMIC DELS ESTUDIANTS 

Qui és el responsable del tractament de les dades? 

Universitat de les Illes Balears 

CIF: Q0718001A 
Son Lledó 
Carretera de Valldemossa, km 7.5 
07122 Palma 

Amb quina finalitat tractam les dades personals? 

Les vostres dades personals seran tractades per a la gestió administrativa, econòmica 
i acadèmica dels estudis i per prestar-vos els serveis necessaris mentre estudieu a la 
UIB. Entre altres accions, s’inclou la gestió de les proves d'accés a la Universitat, els 
processos de preinscripció, admissió i matrícula, la gestió de l’expedient acadèmic, 
l'expedició dels certificats i títols acreditatius dels estudis i la liquidació de taxes dels 
corresponents preus públics. Si escau, també s'utilitzaran les vostres dades personals 
per a la gestió de beques i ajudes a l'estudi. 

El tractament de les dades es fa extensiu tant a les dades que ens facilitau en 
preinscriure-us i matricular-vos com a totes les que ens proporcionau o es generen en 
el desenvolupament de la vostra  vida  acadèmica i la vostra relació amb aquesta 
universitat. Les dades dels alumnes i exalumnes s'utilitzaran per enviar-los informació 
institucional sobre la UIB i sobre serveis que pugui oferir-los, tret que revoqueu aquest 
consentiment consignant-ho a l'apartat corresponent de la informació bàsica. Així 
mateix, les vostres dades personals seran utilitzades internament per facilitar l'ús dels 
diferents serveis que es presten als estudiants (Biblioteca, informàtica, cursos d'estiu, 
esports, orientació universitària i orientació i informació laboral, idiomes, etc.). 

Terminis o criteris de conservació de les dades 
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Les vostres dades seran conservades permanentment, ja que són necessàries per 
poder acreditar en el futur els estudis realitzats a la nostra institució. 

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada 

Les vostres dades no s'utilitzaran per a decisions automatitzades ni per a l'elaboració 
de perfils. 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades? 

La base legal per al tractament de les dades ve recollida en el compliment de les 
funcions que li atribueix a la Universitat la Llei orgànica 6/2001, d'universitats, que, a 
l’article 1, indica: «La Universitat realitza el servei públic de l'educació superior 
mitjançant la recerca, la docència i estudi». En concret, l'article 1.2 b) estableix com a 
funció de la Universitat «La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que 
exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics i per a la creació artística». 
Es tracta, per tant, d'una missió realitzada en interès públic o exercici de poder públic, 
conforme als articles 5 i 6.1 e) del Reglament 2016/679, general de protecció de 
dades, i 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia de drets digitals. 

En la present informació addicional, a la qual es dona accés en la recollida de dades, 
s'informa de les condicions completes del tractament, conforme al Reglament 
europeu de protecció de dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i 
garantia de drets digitals. 

A quins destinataris es comunicaran les dades? 

Les vostres dades es comunicaran a altres administracions i organismes públics per a 
l'exercici de competències no alienes a les de la UIB i compatibles amb la finalitat del 
tractament. A títol merament orientatiu: 

- Ministeri d'Educació. 

- Govern de les Illes Balears (Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca). 

- Tresoreria General de la Seguretat Social. 

- Entitats col·laboradores en la gestió de pràctiques externes universitàries. 

- Altres universitats. 

Les dades estrictament necessàries seran comunicades a l'entitat bancària que 
gestioni el cobrament de les matrícules de la UIB i a l'entitat que gestioni l'expedició 
de la targeta universitària, que queden igualment obligades per la normativa de 
protecció de dades a emprar-les exclusivament amb les finalitats indicades. 
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Així mateix, les dades estrictament necessàries seran cedides a l'entitat asseguradora 
per a la gestió  de cobertures objecte d'assegurament. 

Les vostres dades podran ser objecte de transferència internacional en cas que 
participeu en programes d'intercanvi i de mobilitat internacional, el consentiment de 
la qual s'obtindrà mitjançant sol·licitud d'intercanvi. No obstant això, la transferència 
de dades dins la Unió Europea no es considera jurídicament transferència 
internacional. 

Encarregats del tractament 

La Fundacio ́ Universitat-Empresa de les Illes Balears, reconeguda com a mitjà propi de 
la Universitat de les Illes Balears (UIB) des de l'any 2009, de conformitat l'article 7 bis 
dels Estatuts de la FUEIB. 

Així mateix, poden tenir accés a les dades com a encarregats del tractament: 

- Les empreses encarregades de l'expedició de títols oficials universitaris i del 
suplement europeu al títol i de títols i diplomes d'estudis propis. 

- Les empreses encarregades de la gestió d'altres serveis universitaris, en la mesura 
que calgui aquest accés. 

La UIB quedarà vinculada amb els encarregats de tractament, segons els articles 28 
del RGPD i 33 de la LOPD, a través d'actes o contractes que continguin garanties 
sobre protecció de dades. 

Quins són els vostres drets respecte al tractament de les vostres dades? 

– Sol·licitar l'accés a les vostres dades personals. 

– Sol·licitar de rectificar-les o suprimir-les. 

– Sol·licitar de limitar-ne el tractament. 

– Oposar-se al tractament. 

– Portabilitat de les dades. 

Aquests drets els podreu exercir davant el responsable del tractament indicat 
anteriorment: <https://seu.uib.cat/Cataleg-de-Procediments/>. 

Podeu informar-vos-en contactant amb <dpo@uib.es>. 

Tota la   informació   en   matèria   de   protecció   de   dades   estarà   disponible   a: 
<https://seu.uib.cat/LOPDGDD/>. 
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Així mateix, us informam que, si presentau una sol·licitud per a l'exercici d'aquests 
drets i considerau que no ha estat atesa adequadament per la nostra institució, podeu 
presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: 

<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica- 
web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf>. 

Com hem obtingut les vostres dades? 

Les dades personals objecte de tractament són les que ens heu facilitat. 

No obstant això, si cursau estudis de batxillerat o formació professional en centres 
educatius de la CAIB i podeu fer la prova d'accés a la nostra universitat, les vostres 
dades acadèmiques i altres de personals poden ser cedides prèviament pel vostre 
centre educatiu. Aquesta circumstància us habilitaria també per a l'exercici dels 
vostres drets. 

Les categories de dades que tractam són: 

a) Dades de caràcter identificatiu: NIF/DNI, nom i cognoms, adreça, telèfon, 

signatura/empremta, número de seguretat social/mutualitat, targeta sanitària, 
imatge/veu, adreça de correu electrònic. 

b) Dades especialment protegides: 

Si heu sol·licitat adaptacions per fer les proves d'accés a la Universitat o durant els 
estudis o heu sol·licitat exempció o devolució de preus públics o la concessió de 
beques o ajudes que prevegin aquesta o altres circumstàncies particulars, es poden 
tractar dades relatives al grau de discapacitat o la declaració de complir els fins 
indicats. El tractament d'aquestes dades ha de quedar sotmès a mesures tècniques i 
organitzatives adequades 

c) Tractament de dades en cas d'avaluació en línia: 

L'avaluació acadèmica de l'alumnat podrà requerir el tractament de les dades 
d'imatge i veu d'aquest alumnat mitjançant visualització i/o enregistrament si 
aquesta avaluació no és viable de manera presencial, en virtut de causes excepcionals 
que legalment ho justifiquin. 

d) Altres tipus de dades: 

˗ Característiques personals: família; data i lloc de naixement; edat; gènere; 
nacionalitat. 

˗ Circumstàncies socials: família nombrosa i altres circumstàncies que afecten la renda 
familiar. 
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˗ Acadèmiques i professionals: formació i titulacions; expedient acadèmic. 

˗ Econòmiques, financeres i d'assegurances: dades bancàries; beques i exempcions de 
matrícula; declaració de la renda i del patrimoni. 

Propietat intel·lectual 
 

– Professorat 
 

▪ L'enregistrament de les sessions de classe virtuals constitueix part de la prestació del 
professorat, i conferiu el dret a la Universitat d’emprar-les en entorns d'aula virtual 
durant el curs. Això implica: 

 
a) L'eventual captació de la vostra imatge. 
b) La fixació de la vostra intervenció en qualsevol suport audiovisual, incloent-hi 
expressament els mitjans informàtics. 
c) La reproducció i l'ús d'aquesta fixació en entorns d'aula virtual durant el curs 
acadèmic corresponent. 

 
▪ L'ús de l'enregistrament en cursos posteriors o per a finalitats diferents només serà 
possible quan es limiti exclusivament a la intervenció del professor. En aquells casos 
en els quals l'enregistrament incorpori dades, imatge o so dels o les estudiants, 
s’haurà de demanar autorització a la Secretaria General, que únicament l’atorgarà 
amb el consentiment previ de les persones interessades. 

 
– Estudiants 

 
Únicament s'autoritza la reproducció de les classes virtuals gravades als mitjans 
proporcionats per la Universitat. La descàrrega, difusió, distribució o divulgació de 
l'enregistrament de les classes, i particularment el fet de compartir-lo en xarxes socials 
o serveis dedicats a compartir anotacions, atenta contra el dret fonamental a la 
protecció de dades, el dret a la pròpia imatge i els drets de propietat intel·lectual. Tals 
usos es consideren prohibits i podrien generar responsabilitat disciplinària, 
administrativa i civil a la persona infractora. 
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