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 d’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 l'esmentada finalitat 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 quals 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.

COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT
, amb NIF

, com a
professor/a / col·laborador/a / becari/ària / estudiant /
de
la Universitat de les Illes Balears, de conformitat amb el que disposa la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, declar expressament i formalment conèixer:

1. L’obligació de guardar secret en relació amb totes les dades personals i la
informació de caràcter confidencial (qualificacions, opinions, indicadors,
queixes o qualsevol altre aspecte relacionat amb
)
de què pugui tenir coneixement com a conseqüència de l’exercici de les meves
tasques per
. Aquesta obligació
es mantindrà fins i tot després d’acabar la meva relació amb el/la
.
2. L’obligació de complir la normativa de seguretat en matèria de dades de
caràcter personal implantada a la Universitat de les Illes Balears.
3. L’obligació d’adoptar totes les mesures de seguretat necessàries i exigides per
la Universitat de les Illes Balears sobre tota la informació que manegi en el
desenvolupament de les meves tasques com a
sigui quin sigui el suport que la contingui. En concret, em compromet a no
facilitar sota cap concepte a altres persones les dades a les quals tenc accés i a
utilitzar-les per a finalitats exclusivament relacionades Per tot això, declar
expressament i formalment el meu compromís de complir amb el deure de
confidencialitat, en els termes expressats anteriorment.

Palma,

de/d'

de 20

Firma,

www.uib.cat

