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Registre d’activitats de tractament 

Nom del fitxer 

Responsable funcional 

Nom i cognoms 

Càrrec 

E-mail

Telèfon 

Delegada de protecció de dades 

Nom i cognoms Catalina Pou 

E-mail dpo@uib.es 

Telèfon i extensió 971 25 97 93 

Finalitats del tractament 

Base jurídica del tractament 

Consentiment de la persona interessada o del seu representant 

Execució d’un contracte en què la persona interessada n’és part 

Defensa d’interessos vitals de la persona titular de les dades o de terceres 
persones 

Compliment d’una obligació legal del responsable del tractament 

Compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders 
públics del responsable del tractament 
Satisfacció d’interessos legítims del responsable del tractament o d’una tercera 
persona 



www.uib.cat 

2 

Termini de conservació de les dades 

(Indicau un altre termini) 

Categories de persones interessades 

Personal d’administració i serveis 

Personal docent i investigador 

Alumnes de la UIB 

Altres 

Dades personals objecte de tractament 

Dades identificatives 

Nom i cognoms DNI/NIE/NIF Núm. de Seguretat Social 

Telèfon fix Telèfon mòbil Signatura manuscrita 

Imatge Veu Signatura electrònica 

Adreça postal Adreça electrònica Dades de geolocalització 

Adreça IP Característiques físiques Targeta sanitària 

Altres dades recollides: 

Dades personals 

Lloc de naixement Nombre de fills Data de naixement 

Estat civil Nacionalitat Sexe 

Llengua materna Edat 

Altres dades recollides 

Dades socials 

Allotjament/Habitatge Propietats/Possessions 
Llicències, permisos, 
autoritzacions 

Altres dades recollides 

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per complir amb la 
finalitat per a la qual es varen obtenir i per determinar possibles responsabilitats que puguin 
derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que disposa la normativa 
d'arxius i documentació.
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Dades acadèmiques i professionals 

Formació/Titulacions Historial acadèmic Experiència professional 

Altres dades recollides 

Dades d’ocupació 

Categoria laboral Cos/Escala Lloc de treball 

Llicències/Permisos Historial laboral Situació d’atur 

Altres dades recollides 

Dades econòmiques i financeres 

Ingressos/Rendes Crèdits/Préstecs/Avals Dades bancàries 

Assegurances Dades de la nòmina Hipoteques 

Imposts/Deduccions Plans de pensions/ jubilació 

Altres dades recollides 

Categories especials de dades 

Afiliació sindical Dades de salut Vida sexual 

Origen ètnic o racial Dades biomètriques Orientació sexual 

Opinions polítiques Dades genètiques Estat fisiològic 

Conviccions religioses Necessitats educatives especials 

Altres dades 

Condemnes o infraccions penals Condemnes o infraccions administratives 

Altres dades 

Procedència de les dades 

De les persones interessades o del seu representant legal 

D’altres persones físiques diferents de la persona interessada 

D’administracions públiques 

De registres públics 
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D’entitats privades 

Altres procedències 

Procediment de recollida 

Formularis en paper Formularis electrònics Enquestes 

Altres procediments de recollida 

Sistema de tractament 

Manual Automatitzat Parcialment automatitzat 

Tranferències internacionals 

No 

Sí. Indicau la informació següent 

Destinatari Base jurídica 

Encarregats del tractament 

Cal indicar el nom complet de l’encarregat i l’objecte del contracte/conveni 

Mesures tècniques i organitzatives 

Còpies de les dades 
Minimització de les dades 
Xifratge o codificació de la informació 
Anonimització o pseudonimització de les dades 
Control i registre d’accessos 
Relació de personal autoritzat 
Registre de violacions de seguretat 
Limitació del temps de conservació de les dades 
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En cas d’incident s’han determinat procediments per restaurar la disponibilitat i 
l’accés a les dades 

Altres mesures tècniques i organitzatives 

Es tracten dades de persones menors d’edat 
Es tracten dades de menors de 14 anys 
La finalitat del tractament és elaborar perfils personals 
Es tracten dades a gran escala 
Es preveu la transferència internacional de dades 
Es tracten dades de categories especials (salut, afiliació sindical, origen racial o ètnic, 
dades biomètriques, conviccions religioses o fisiològiques, opinions polítiques, dades 
sobre la vida i l’orientació sexual) 
S’han utilitzat processos de dissociació o pseudonimització de la informació 
Implica l’ús de tecnologies que es poden percebre com a especialment intrusives per a 
la privacitat. 

Altres escenaris de riscs 

Segons l’escenari de riscs, cal fer una avaluació d’impacte Sí No 

Palma, 

El/la responsable del tractament, La delegada de 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 seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de 
l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són 
necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, 
supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. 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). 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 dels fitxers.»

uib
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