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Presentació
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), regula a l’article 30 el Registre d’activitats
de tractament.
L’esmentat article 30 determina que cada responsable i, en el seu cas, encarregat del
tractament, duran un registre de les activitats de tractament dutes a terme baix la seva
responsabilitat.
Per aquest motiu la Universitat de les Illes Balears, com a responsable del tractament,
elaborarà el seu propi registre d’activitats de tractament. Aquest registre haurà de
contenir com a mínim la següent informació:
•
•
•
•
•

•
•

El nom i dades de contacte del responsable i, en el seu cas, del responsable, del
representant del responsable, i del delegat de protecció de dades;
Les finalitats del tractament;
Una descripció de la categoria dels interessats i de les categories de dades
personals;
Les categories de destinataris a qui es comunicaren o es comunicaran les dades
personals, inclosos els destinataris en tercers països o organitzacions
internacionals;
En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o una
organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o
organització internacional i, en el cas de les transferències indicades a l’article
49, apartat 1, paràgraf 2, la documentació de garanties adequades;
Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents
categories de dades;
Quan sigui possible, una descripció general de les mesures tècniques i
organitzatives de seguretat

La finalitat d’aquest inventari és agrupar totes les activitats inscrites en el registre
d’activitats de tractament de la Universitat de les Illes Balears i ajudar en el
manteniment i gestió del registre.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 001 Peticions estades curtes per formulari
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió d'alumnes de Medicina de la UIB o aliens a la UIB en pràctiques al IBSalut.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
Estudiants, en concret, són els alumnes de Medicina de la UIB o d'altres universitats.
•

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Formació i titulacions
Altres tipus de dades: Universitat, setmanes i serveis on es faran les pràctiques.

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 002 Recursos Humans de la UIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva (article 6.b RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la
seguretat i la protecció social.
Finalitats del tractament
Expedient administratiu i expedient econòmic.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•

Empleats
Altres categories: en concret, els interessats són: Personal docent i investigador
(PDI), Personal d'Administració i Serveis (PAS) i Personal Investigador.

Col·lectius vulnerables: SI; persones amb discapacitat física o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Estat civil
Dades familiars
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina

Categories especials de dades
Discapacitats físiques i intel·lectuals
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 003 Registre General
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Registre d'entrada i sortida de documentació.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret, tots els sol·licitants que vulguin presentar
documentació davant el Registre General.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Nom i cognoms

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
10

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 004 Videovigilància
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Control d'accés a dependències i edificis de la Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret, Personal Docent i Investigador (PDI), Personal
d'Administració i Serveis (PAS) i visitants.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•

Imatge / Veu

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
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Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 005 Estudiants de postgrau i doctorat
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra
persona física.
Finalitats del tractament
Gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que cursen estudis de postgrau i
doctorat a la Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Estudiants

Col·lectius vulnerables: SI; persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Altres tipus de dades: dades d'identitat de gènere (aplicació llei LGTBI) i dades
de víctimes de violència de gènere i víctimes de terrorisme.

Categories especials de dades
SI; dades de salut
Transferències internacionals de dades
NO
14

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 006 Sindicatura de greuges
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
El tractament necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra
persona física i el tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral,
d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació
d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els
serveis d'assistència sanitària i social
Finalitats del tractament
Gestió de les queixes, observacions, suggeriments i altres qüestions vinculades a les
funcions del Síndic de Greuges.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: qualsevol extern que presenti un cas relacionat amb la
Universitat.
I, en concret, quan parlam d'empleats ens referim al Personal Docent i
Investigador (PDI), estudiants i Personal d'Administració i Serveis (PAS).

Col·lectius vulnerables: SI; persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals i
persones víctimes de violència de gènere.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Data de naixement
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals

Categories especials de dades
SI; dades de:
• Salut
• Necessitats educatives especials
• Discapacitats físiques i intel·lectuals
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 007 Actitudes VG
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Realización del proyecto titulado "Nuevas claves en el análisis de las actitudes hacia la
violencia de género para superar los efectos de la deseabilidad social" (FEM201563912-P) (Convocatoria 2015. Proyectos de I+D "Excelencia". Dirección General de
Investigación Científica y Técnica. Subdirección General de Proyectos de Investigación.
Ministerio y Competitividad".
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: SI
Tractament totalment automatitzat: SI
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Muestra intencional obtenida de entre población general.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•

Nom i cognoms

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
18

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 008 Portal de voluntariat de la UIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Les dades recollides en els registres de persones i entitats del Portal de voluntariat UIB
s'utilitzaran amb la finalitat de permetre fonamentalment per a que l'aplicació encreui
automàticament el grau d'afinitat entre el perfil de les persones inscrites i que volen
dur a terme un voluntariat; i les entitats que cerquen persones per incorporar-les a les
seves tasques voluntàries quan publiquen una oferta. D'aquesta manera les persones
amb un grau elevat de coincidència entre el seu perfil i l'oferta publicada rebran al
correu electrònic un avís de que existeix una oferta que pot ser del seu interès.
Posteriorment i des d'una fitxa resum de l'oferta de voluntariat publicada, a la qual
accedeix la persona interessada, aquesta pot seleccionar l'opció de participar-hi o no;
en el primer cas l'entitat responsable de l'oferta disposarà de l'accés a les dades del
perfil i contacte de la persona interessada per entrar en contacte amb ella i concretar
la seva participació.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories:
o Principalment persones de la comunitat universitària (alumnat; personal
d'administració i serveis; i personal docent i investigador), i exmembres
d'aquests col·lectius.
o També hi tindran cabuda persones externes a la UIB que hi tinguin
interès.
o Entitats de l'àmbit de les Illes Balears que en el marc de les seves
activitats inclouen persones voluntàries i les persones professionals que
hi treballen i que es defineixen com a persones de contacte a les ofertes
de l'entitat a la qual pertanyen.

Col·lectius vulnerables: NO
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Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Altres tipus de dades:
o Perfil de la persona voluntària: formació en voluntariat, experiència en
voluntariat, selecció dels llocs on fer voluntariat, selecció dels àmbits
d'actuació i definició de l'horari de disponibilitat.
o Compte d'usuari/ària: es confirmen les dades de creació del compte que
inclou nom i llinatge, document d'identitat, data de naixement, correu
electrònic i la resposta a les preguntes "Vols rebre informació per
correu electrònic de les activitats relacionades amb l'OCDS?" i "Vols que
les entitats puguin veure el teu perfil, si aquest coincideix amb la seva
demanda, perquè contactin amb tu?"

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 009 Servei lingüístic
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió dels serveis que ofereix el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret: alumnes, PAS, PDI de la UIB, i persones externes a
la UIB.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Número de registre personal
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina
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Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 010 TRAMAP (Transtorns Mentals d’Alta Prevalença)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Estudi de pacients amb multimorbilitat en l'àmbit de l'atenció primària amb el suport
d'Internet.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: SI
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Mostres de pacients amb multimorbilitat

Col·lectius vulnerables: SI, pacients.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat

Categories especials de dades
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•

Si, salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 011 Laboratori interdisciplinari sobre el canvi climàtic de la Universitat de les
Illes Balears (LINCC UIB)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Permetre la vinculació amb la comunitat universitària i el públic en general, mitjançant
els diversos canals de comunicació del Laboratori.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•
•
•

Empleats
Persones de contacte
Estudiants
Sol·licitants
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•

Altres tipus de dades: dades que poden afectar al canvi climàtic

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 012 Inscrits i participants a les XXVI Jornadas de investigación de las
universidades españolas
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Gestió de la formalització de la inscripció, pagament de quota i control d'assistència
dels inscrits, amb l'objectiu d'assolir una correcta organització de les jornades. També
es podran emmagatzemar dades dels participants al programa de ponències.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Altres categories: qualsevol altre persona que hi vulgui assistir a les jornades en
general.
En concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal d'administració i
serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Data de naixement
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•
•
•
•

Lloc de naixement
Edat
Cos, escala
Dades bancàries

Categories especials de dades
•

SI, salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 013 Servei d’alumnes
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió de dades dels alumnes de batxillerat per a la prova d’accés a la Universitat i
composició dels tribunals de PAU.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•

Estudiants
Altres categories: personal docent i investigador (PDI) i professors
d’ensenyaments secundaris.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
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•
•
•

Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 014 Estudiants de pregrau
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió acadèmica dels estudiants de pregrau de la Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Estudiants

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional

Categories especials de dades
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NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 015 Estudiants de postgrau
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que cursen estudis de postgrau a la
Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Estudiants

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Dades bancàries
Assegurances
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Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 016 Personal Docent i Investigador (PDI)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Gestió laboral i administrativa del personal docent i investigador de la Universitat de
les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•

Empleats
Altres categories: en concret, el personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 017 Personal d’Administració i Serveis
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Gestió laboral i administrativa del personal d’administració i serveis de la Universitat
de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•

Empleats
Altres categories: en concret, el personal d’administració i serveis (PAS) i borsa
d’interins.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Estat civil
Dades familiars
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina

Categories especials de dades
NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 018 Nòmines
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la
seguretat i la protecció social. I, tractament necessari per a finalitat de medicina
preventiva o laboral, d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic
mèdic, de prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió
dels sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.
Finalitats del tractament
Satisfer les retribucions i percepcions corresponents del personal de la Universitat de
les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI). A més a
més, dels alumnes col·laboradors, becaris, professors convidats i professors en
règim d'any sabàtic.

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Signatura manuscrita
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina

Categories especials de dades
•

SI: afiliació sindical i salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 019 Servei d’informació
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Permetre la vinculació amb la comunitat universitària i gaudir d'avantatges diversos a
la societat en general.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•
•
•

Empleats
Persones de contacte
Estudiants
Sol·licitants
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
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Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 020 Servei de Prevenció
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Prevenció de riscs laborals i vigilància de salut de la Universitat de les Illes Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
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•
•
•

Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional

Categories especials de dades
•

SI, de salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 021 Servei mèdic
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Història clínica i laboral dels estudiants, personal d'administració i serveis, personal
docent i investigador i altres usuaris del Servei Mèdic.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: pacients. En concret, quan parlam d’empleats, ens referim al
personal d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals i
víctimes de violència de gènere.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
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•
•
•
•

Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat

Categories especials de dades
•

SI, de salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.

47

Denominació de l’activitat de tractament
Codi 022 Informació i suport a PNE
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Gestionar les demandes de suport d'estudiants, personal docent i investigador, i
personal d'administració i serveis amb discapacitat o necessitats especials de suport
educatiu. Préstec de productes de suport.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: SI, persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals i
víctimes de violència de gènere.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Estat civil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional

Categories especials de dades
•

SI, de salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 023 Edifici Sa Riera
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió acadèmica i administrativa dels usuaris de l'oferta formativa de l'edifici Sa Riera.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•
•

Empleats
Estudiants
Sol·licitants
Altres categories: en concret els empleats ens referim al personal
d'administració i serveis, i personal docent i investigador.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala

50

•
•
•
•
•
•

Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 024 Servei d’activitats culturals
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió administrativa dels usuaris dels cursos i activitats organitzats pel servei.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•
•

Empleats
Estudiants
Sol·licitants
Altres categories: en concret els empleats ens referim al personal
d'administració i serveis, i personal docent i investigador.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 025 Edicions UIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament, (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió i facturació als clients de la llibreria. Comerç electrònic.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: clients. I, en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al
personal d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Telèfon
Nom i cognoms
Dades bancàries
Assegurances

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 026 IUNICS
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió administrativa de l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut
(IUNICS).
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: usuaris. I, en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al
personal d'administració i serveis (PAS), i personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals
Dades bancàries
Assegurances
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•

Dades de nòmina

Categories especials de dades
•

SI, de salut.

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 027 Laboratori de conducta i sistemes dinàmics
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat
i la protecció social. I, tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o
laboral, d'avaluació de la capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de
prestació d'assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels
sistemes i els serveis d'assistència sanitària i social.
Finalitats del tractament
Avaluació i tractament dels pacients i usuaris objecte d'estudi per part del laboratori.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: pacients i usuaris.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•

Nom i cognoms

Categories especials de dades
•

SI, de salut.

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 028 Laboratori de sistemàtica humana
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitats d'arxiu en interès públic, de recerca científica o
històrica o estadístiques.
Finalitats del tractament
Gestió dels participants en les investigacions de l'EVOCOG.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Sol·licitants

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat

Categories especials de dades
•

SI, religió.

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 029 Personal IFISIC
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió del personal adscrit a l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos
(IFISIC).
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•

Empleats
Altres categories: en concret, quan parlam d’empleats, ens referim al personal
docent i investigador (PDI), i altres investigadors que hi pugui haver.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Estat civil
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
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•
•
•
•

Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Col·legis o associacions professionals

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 030 Estudi sobre Frecuencia Consumo Alimentos
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Validació d'un qüestionari de freqüència de consum d'aliments. Ús de les dades amb
fins d'investigació i publicació d'articles.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: homes i dones majors d'edat.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•

Altres tipus de dades:
o Dades sociodemogràfiques i d'hàbits alimentaris.

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
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Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 031 Servei Universitari d’Atenció Psicològica (SUAP)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió de les dades personals per poder oferir el servei d'atenció, avaluació i
assessoria psicològica.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret: PAS, PDI, alumnes de la UIB i altres (atenció a
persones externes a la UIB al SUAP).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Dades familiars
Data de naixement
Edat
Sexe
Llocs de treball
Formació i titulacions

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Indefinit.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 032 miARN-milk y miARN-baby
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Recogida de información y de muestras biológicas para la realización de un proyecto
de investigación relacionado con el estudio para la valoración en saliva de miARNs de
interés en leche humana y su relación con la obesidad, así como la presencia de
microARNs en orina de lactantes y su relación con la obesidad materna.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Persones reclutades per participar en aquest estudi.

Col·lectius vulnerables: SI, menors.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Dades familiars
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
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•
•

Nacionalitat
Característiques físiques o antropomètriques

Categories especials de dades
•

SI
o
o
o
o
o

- Origen racial o ètnic
- Salut
- Dades genètiques
- Dades biomètriques
- Estat fisiològic

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Indefinit.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 033 PDI_FFIL
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Obtenir qualsevol data relativa a un membre del PDI que imparteixi classes a la
Facultat de Filosofia i Lletres de manera ràpida i eficaç, per posar-s'hi contacte o per
dur a terme procediments acadèmics o administratius.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Personal Docent i Investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Categoria, grau

Categories especials de dades
o NO
Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
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responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 034 Ejercicio Terapéutico mediante juego serio en dispositivos móviles para la
rehabilitación cervical
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especial de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Assaig clínic.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Persones que vulguin participar en l’assaig clínic.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

Nom i cognoms
Signatura manuscrita

Categories especials de dades
•

SI
o Salut

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 035 Estudi sobre l’associació entre el trastorn específic del llenguatge i
l’assetjament escolar
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment legal aplicable al
responsable del tractament (article 6.c RGPD).
Protegir interessos vitals: defensa d'interessos vitals de la persona titular de les dades
o de terceres persones, contra l'assetjament escolar i la seva associació amb les
dificultats del llenguatge en nens i en adults (article 6.d RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especial de dades
•
•
•
•

Consentiment explícit.
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la
seguretat i la protecció social
Tractament necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra
persona física.
Tractament efectuat per una fundació, una associació o qualsevol altre
organisme sense ànim de lucre que tingui finalitat política, filosòfica, religiosa o
sindical.

Finalitats del tractament
Descriure la prevalença d'assetjament escolar i la seva associació amb les dificultats del
llenguatge en nens i en adults (aquests últims de forma retrospectiva). Ús de les dades
amb finalitats d'investigació i de publicació d'articles.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: SI
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Personal Docent i Investigador (PDI)

Col·lectius vulnerables: SI, menors.
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Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional

Categories especials de dades
•

SI
o Origen racial o ètnic
o Salut
o Necessitats educatives especials

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 036 Violencia de género y maltrato animal
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especial de dades
Consentiment explícit.
Finalitats del tractament
L'objectiu general de la tesi és analitzar la relació que s'estableix entre l'existència de
violència de gènere i el maltractament a l'animal o animals de companyia com a
resultat dels diferents episodis de violència de gènere.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Dones que hagin sofert violència de gènere

Col·lectius vulnerables: SI, víctimes de violència de gènere.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•

Estat civil
Dades familiars
Edat
Nacionalitat
Llocs de treball
Formació i titulacions

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Es conservaran el temps necessari per la defensa de la tesis doctoral i, en el seu cas,
publicació de la mateixa.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 037 Moodle_17_18_UIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especial de dades
Consentiment explícit.
Finalitats del tractament
Recerca en els projectes "Evaluacion, personalidad y habilidades no cognitivas:
evidencia mediante Moodle" (finançat per IRIE) i el projecte Student's Behavior, Skills
and Education: Implications for the Design of Educational Interventions" finançat per la
Fundacio Ramon Areces.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: SI
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: alumnes de la UIB

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 038 UniSocied-Art EDU2017-84750-R (MINECO/AEI/FEBER,UE)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especial de dades
Consentiment explícit.
Finalitats del tractament
Gestió de les dades d'alumnes universitaris de la UIB, alumnes de EASDIB, alumnes
d’educació primària/secundaria de les Illes Balears i col·lectius d'adults de la comunitat
participants en el projecte, amb finalitat investigadora.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal Docent i Investigador (PDI), alumnes de la UIB i
(alumnes UIB/EASDIB/CEIP/ESO/professors).

Col·lectius vulnerables: SI, menors.
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Imatge / Veu
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Allotjament o habitatge
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Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 039 SempreUIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Finalitats del tractament
Enviament de comunicacions d’interès com a ex alumne/a de la UIB: oferta i
organització d'activitats culturals i cursos de formació, així com als serveis d’orientació
i inserció laboral, i a totes les prestacions que ofereix la UIB.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: ex alumnes de la UIB, ex PDI i ex PAS.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Formació i titulacions

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
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responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 040 Servei de Comunicació, Promoció i Imatge
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Finalitats del tractament
Recollir les dades de contacte dels usuaris (personal d’administració i serveis, personal
docent i investigador, alumnes i usuaris externs a la UIB) amb l'objectiu de tramitar les
peticions que facin al Servei de Comunicació, Promoció i Imatges.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador
o Alumnes de la UIB
o Usuaris externs a la UIB que facin peticions al servei

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Llocs de treball
Altres tipus de dades: xarxes socials

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 041 Unitat Oberta per a Majors (UOM)
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Finalitats del tractament
Gestió acadèmica i administrativa de l'alumnat i professorat dels diferents programes
de la Universitat Oberta per a Majors (UOM).
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI)
i alumnat dels diferents programes de la Universitat Oberta per a Majors
(UOM).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Categoria, grau
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Altres tipus de dades: nivell us de les TIC
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Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 042 Ousis
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Finalitats del tractament
Mantenir la relació amb les persones que realitzen activitats organitzades per l'Oficina
d'Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS) i acompliment de tasques d’informació i
activitats pròpies de l'OUSIS.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concret: personal d'administracio i serveis (PAS), personal
docent i investigador (PDI), alumnes de la UIB, i altres.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Edat
Sexe
Categoria, grau
Formació i titulacions
Altres tipus de dades: facultat o departament al que pertanyen.

Categories especials de dades
•

NO
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Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 043 Deshabituación tabètica en pacientes hospitalizados: eficàcia de un
programa de intervención internsiva mediante APP.
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
•
•

Tractament necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra
persona física
Tractament necessari per raons d'un interès públic essencial

Finalitats del tractament
Determinar la eficacia de una intervención intensiva basada en TCC aplicada mediante
una APP, para el abandono del tabaquismo durante la hospitalización en comparación
con los pacientes que reciben practica clínica convencional.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: interessats

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
Estat civil
Edat
Sexe
Nacionalitat

Categories especials de dades
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•

SI: salut i dades biomètriques

Transferències internacionals de dades
SI, però no especifiquen a quin país es podran transmetre les dades.
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.

91

Denominació de l’activitat de tractament
Codi 044 Ayuda-VAW
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Consentiment explícit.
Finalitats del tractament
Presentación de solicitud y posterior ejecución del proyecto titulado "Comportamiento
de ayuda y violencia contra las mujeres: la implicación de la ciudadanía" (Convocatoria
2019. Proyectos de I+D+I. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•
•
•

Empleats
Estudiants
Altres categories: en concreto, personal de administración y servicios, personal
docente e investigador, alumnos de la UIB, y la población en general que
participe en el estudio.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

Estat civil
Edat
Sexe
Formació i titulacions
Altres tipus de dades: lugar de residencia, estudios que cursa, nivel
socioeconomico y situacion del paro.

Categories especials de dades
•

SI: opinions polítiques
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Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Es conservaran durant el temps que sigui necessari per el desenvolupament del
projecte i en el seu cas, publicació dels estudis derivats del mateix.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 045 Proyecto ACTITUD: Anticonceptivos e incontinencia urinaria en mujeres
deportistas atletas
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública.
Finalitats del tractament
Describir la prevalencia de disfunciones del suelo pélvico entre la población femenina
que practica atletismo en España y evaluar los efectos de un programa formativo sobre
suelo pélvico (SP) frente a la realización de ejercicios de fortalecimiento de SP en las
características anatomo-funcionales del SP, calidad de vida y rendimiento deportivo
asociados a disfunciones de SP.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•

Edat
Sexe
Altres tipus de dades: número de llicència federativa per compatir en atletisme.

Categories especials de dades
•

SI: salut

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Es conservaran durant el temps que sigui necessari per el desenvolupament del
projecte i en el seu cas, publicació dels estudis derivats del mateix.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 046 Control motor para predecir lesiones de rodilla en baloncesto y rugby
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública.
Finalitats del tractament
Evaluar la cinemática de la rodilla durante una tarea de recepción de salto y el nivel de
propiocepción de rodilla de jugadoras de baloncesto y jugadores de rugby como
posibles parámetros de riesgo lesivo de lesiones de rodilla.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal docent i investigador (PDI).

Col·lectius vulnerables: SI, menors
Categories de dades personals
- Edat
- Sexe
- Altres tipus de dades: número de llicència federativa per a jugar a bàsquet o rugby.
Categories especials de dades
•

SI: salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 047 Gestió de les pràctiques externes del màster de Salut Laboral
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona
física.
Finalitats del tractament
Tramitació del pla de practiques externes de cada estudiant del màster de Salut
Laboral.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Alumnes i tutores de les entitats col·laboradores.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Experiència professional

Categories especials de dades
•

SI: necessitats educatives especials

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 048 Assessoria Jurídica
Base jurídica de l’activitat de tractament
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.e RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per formular, exercir o defensar reclamacions o quan els
tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial. I, tractament necessari per raons
d'un interès públic essencial.
Finalitats del tractament
Gestió de la documentació jurídica i administrativa per a l’emissió d'informes i escrits
processals; defensa i representació en judici de la UIB; seguiment i execució de
reclamacions, recursos administratius, laborals i de qualsevol altre ordre,
procediments judicials o extrajudicials en els quals sigui part la UIB.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal d’administració i serveis, personal docent i investigador,
alumnes de la UIB, així com advocats i procuradors.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Targeta sanitària
Estat civil
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llicències, permisos, autoritzacions
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Ingressos, rendes
Crèdits, préstecs, avals
Dades bancàries
Assegurances
Dades de nòmina
Impostos, deduccions
Plans de pensions, jubilació
Infraccions administratives
Altres tipus de dades:
o Situació d'atur.
o Orientació sexual.
o Condemnes o infraccions penals.

Categories especials de dades
•

SI:
o
o
o
o
o
o

Afiliació sindical
Salut
Dades genètiques
Dades biomètriques
Estat fisiològic
Necessitats educatives especials

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles

101

responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.

102

Denominació de l’activitat de tractament
Codi 049 Convenis
Base jurídica de l’activitat de tractament
El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé
per aplicar mesures precontractuals a petició seva (article 6.b RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article 6.e RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per raons d'un interès públic essencial.
Finalitats del tractament
Tramitació de convenis al llarg de totes les fases administratives.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal d’administració i serveis, personal docent i investigador,
alumnes de la UIB, així com les parts signants del Conveni.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita

Categories especials de dades
•

NO
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Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.

104

Denominació de l’activitat de tractament
Codi 050 Gestió de processos de selecció de personal
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Gestió de les ofertes d’ocupació de la Universitat de les Illes Balears. Gestió de les
borses d’ocupació temporal públic. Gestió dels procediments de concurs i de lliure
designació (provisió en els supòsits de mobilitat, permutes entre llocs de treball,
mobilitat per motius de salut rehabilitació, reingrés al servei actiu, cessament o
remoció en els llocs de treball i supressió dels mateixos).
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal d’administració i serveis, personal docent i investigador
i persones externes a la UIB.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Targeta sanitària
Estat civil
Data de naixement
Lloc de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Infraccions administratives
Altres tipus de dades
o Llicencies i permisos
o Situació d’atur
o Condemnes o Infraccions penals
o Condemnes o infraccions administratives

Categories especials de dades
•

SI: salut.

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 051 Directori telefònic UIB
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió i publicació de les dades de contacte del personal de la Universitat de les Illes
Balears (personal d’administració i serveis, i personal docent i investigador) amb
finalitats d’atenció al ciutadà.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal d’administració i serveis, personal docent i investigador,
alumnes de la UIB, i altres persones que es relacionen amb la UIB.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•

Telèfon
Nom i cognoms
Altres tipus de dades
o Extensió telefònica
o Departament, àrea i edifici

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 052 Bústia de contacte de la Seu Electrònica
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
La gestió i/o resolució de les consultes presentades pels usuaris a traves del formulari
de contacte de la seu electrònica.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador
o Alumnes de la UIB
o Aixi com altres persones que tinguin interès i es relacionin amb la UIB

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 053 Bústia de queixes i suggeriments de la Seu Electrònica
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió de queixes i suggeriments presentades pels interessats, a traves dels formularis
electrònics de la seu electrònica de la UIB.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o PAS, PDI, Alumnes UIB, així com altres persones que puguin tenir interès i es
relacionin amb la UIB.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 054 Gestió de la formació del personal d’administració i serveis
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva (article 6.b RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió dels diferents cursos de formació per a empleats de la Universitat. Gestió de les
inscripcions i del personal formador.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories: Personal d’administració i serveis

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Dades bancàries

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 055 Gestió de certificats electrònics de persona física (FNMT)
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió de les sol·licituds de registre per a l’accés a serveis de certificació electrònica de
persona física de la FNMT.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 056 Tractament de dades personals PAS intercanvi
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és
part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva (article 6.b RGPD).

Finalitats del tractament
Gestionar el tractament de les dades personals dels usuaris del programa d'intercanvi
vacacional interuniversitari.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis, i
o Persones acompanyants dels titulars

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Edat
Altres tipus de dades:
o Nombre de fills (si participen al programa les seves edats).

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 057 Expedients judicials
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per formular, exercir o defensar reclamacions o quan els
tribunals actuen en exercici de la seva funció judicial.
Finalitats del tractament
Gestió dels procediments judicials en els quals estigui implicada la UIB.
Gestió de la documentació jurídica i administrativa per a l’emissió d'informes jurídics.
Defensa lletrada de la Universitat (judicial i extrajudicial).
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent in investigador
o Alumnes de la UIB
o Altres, persones físiques i jurídiques que no formin part de la comunitat
universitària

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
Estat civil
Data de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Infraccions administratives
Altres tipus de dades
o Llicencies / permisos
o Situació d'atur
o Condemnes o infraccions penals
o Condemnes o infraccions administratives

Categories especials de dades
•

SI: afiliació sindical i salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 058 Reciclatge
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a
RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Estudiar, avaluar i millorar la participació ciutadana en la separació de residus.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal docent i investigador

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms
Altres tipus de dades
o Cohabitants al domicili, freqüència setmanal d'us del contenidor de
reciclatge

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
NO
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Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 059 Expedients disciplinaris
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del
responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la
seguretat i la protecció social.
Finalitats del tractament
Gestió d'expedients disciplinaris i procediments de caràcter reservat que poden
derivar, en alguns casos, en expedients disciplinaris.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador
o Alumnes de la UIB

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Núm. S.S. / Mutualitat
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura electrònica
Signatura manuscrita
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Data de naixement
Edat
Sexe
Nacionalitat
Llengua materna
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Historial laboral
Formació i titulacions
Historial acadèmic
Experiència professional
Infraccions administratives
Altres tipus de dades:
o Llicencies / permisos
o Situació d'atur
o Condemnes o infraccions penals
o Condemnes o infraccions administratives

Categories especials de dades
•

SI: afiliació sindical o salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 060 Processos electorals
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Elaboració dels cens electoral i gestió dels processos d’elecció a òrgans de govern i
representació.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador
o Alumnes de la UIB

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball
Formació i titulacions

Categories especials de dades
•

NO
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Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 061 Consell de Govern
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió de la informació sobre els membres del Consell de Govern de la Universitat així
com de les seves actuacions.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador
o Alumnes de la UIB

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 062 Claustre Universitari
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió de la informació relativa als membres del Claustre universitari en representació
dels diferents òrgans de la Universitat de les Illes Balears, aixi com el seguiment de les
seves actuacions.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis
o Personal docent i investigador

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Nom i cognoms
Cos, escala
Categoria, grau
Llocs de treball

Categories especials de dades
•

NO

Transferències internacionals de dades
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NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 063 COLEX-TEST
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Recollida d’informació i de mostres biològiques per a la realització d'un projecte de
recerca relacionat amb la identificació en sang de marcadors transcriptomics d’interès
sobre els efectes de l’exposició al fred.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Persones reclutades per participar en aquest estudi.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Data de naixement
Edat
Sexe
Altres tipus de dades
o Caracteristiques físiques
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Categories especials de dades
•

SI: salut

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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Denominació de l’activitat de tractament
Codi 064 METAHEALTH-TEST
Base jurídica de l’activitat de tractament
Consentiment: L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves
dades personals, per a una o diverses finalitats especifiques (article 6.a RGPD).
Base jurídica en tractaments de categories especials de dades
Tractament necessari per a finalitat de medicina preventiva o laboral, d'avaluació de la
capacitat laboral del treballador, de diagnòstic mèdic, de prestació d'assistència o de
tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d'assistència
sanitària i social.
Finalitats del tractament
Dissenyar i validar un test, METAHEALTH-TEST, basat en la resposta al dejú de cèl·lules
sanguínies humanes (PBMC), per analitzar l'estat metabòlic en persones normopès i
persones amb sobrepès o obesitat. També es pretén analitzar la millora de l'estat
metabòlic de les persones amb sobreprès o obesitat després d'una intervenció de 6
mesos de pèrdua de pes.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Persones reclutades per participar en aquest estudi.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•
•
•
•
•
•
•

NIF / DNI / Passaport / NIE
Adreça postal o electrònica
Telèfon
Nom i cognoms
Signatura manuscrita
Data de naixement
Edat
Sexe
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•

Altres tipus de dades
o Característiques físiques

Categories especials de dades
•

SI:
o Salut i,
o Estat fisiològic

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.

134

Denominació de l’activitat de tractament
Codi 065 Control de fixatges del PAS
Base jurídica de l’activitat de tractament
•
•

Obligació legal: el tractament és necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable de tractament (article 6.c RGPD).
El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (article
6.e RGPD).

Finalitats del tractament
Gestió dels fixatges del personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes
Balears.
•
•
•
•
•

Elaboració de perfils: NO
Tractament totalment automatitzat: NO
Observació sistemàtica d’una zona d’accés públic: NO
Gran escala: NO
Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories dels interessats
•

Altres categories:
o Personal d’administració i serveis.

Col·lectius vulnerables: NO
Categories de dades personals
•
•

Nom i cognoms
Altres tipus de dades
o Credencials UIB i horaris d'entrada i sortida

Categories especials de dades
•

SI:
o Salut i,
o Estat fisiològic

Transferències internacionals de dades
NO
Termini previst per suprimir les diferents categories de dades
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Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles
responsabilitats que es poguessin derivar aquesta finalitat i del tractament de les
dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
Les dades de caràcter personal es recolliran, i seran emmagatzemades en la base de
dades del responsable o l’encarregat del tractament de les dades.
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