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Annex 2. Protecció de dades 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades 
recollides a la vostra sol·licitud s'inclouen al fitxer del programa GREC gestionat per la 
Universitat de les Illes Balears, la finalitat del qual és disposar d'informació dels 
investigadors pertanyents a la UIB participants en projectes i grups de recerca de la 
Universitat. Les dades sol·licitades són necessàries per complir aquesta finalitat i, per 
tant, el fet de no obtenir-les impedeix d’aconseguir-la. 

Així mateix, amb la signatura d'aquest document atorgau el consentiment perquè, en 
el marc el programa de doctorat que cursau, el director de tesi, el tutor i el director 
del programa tinguin accés a les dades consignades a l’aplicació de gestió de 
currículums del GREC, segons el que preveu l’Acord executiu 9864/2011, de 5 de 
juliol (FOU núm. 351, de 22 de juliol), consentiment que podeu revocar en qualsevol 
moment. 

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets 
d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no 
ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i 
tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les 
Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. 
de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears), o a l'adreça electrònica 
<dpo@uib.es>. També teniu el dret a reclamar davant l'autoritat de control a: 
<https://www.aepd.es>. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la 
confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la 
qual varen ser recollides. 
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