
Instrucció 2/2019, de 7 d’octubre, de la Secretaria General de la Universitat Jaume 

I sobre publicació de qualificacions en relació amb la protecció de dades personals 

A la publicació de les qualificacions de l’estudiantat, en la mesura que conté dades 

personals relatives a persones físiques, resulta d’aplicació directa els principis i garanties 

establerts en el Reglament (UE) 2016/679 relatius a la protecció de las persones físiques, 

pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les dades (RGPD); 

la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

(LOPDGDD); la normativa universitària, i els principis de transparència administrativa. 

Vista la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat 

Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 3, de 13 de març de 2017 (pendent de 

revisió). 

Davant els canvis normatius en aquesta matèria, la Secretaria General, després de 

consultar l’Assessoria Jurídica i el delegat de Protecció de Dades, i d’informar el Consell 

de Direcció, dicta la següent Instrucció. 

Primera. Dret de l’estudiantat a conèixer els resultats de l’avaluació. 

L’estudiantat té dret a conèixer les qualificacions detallades de les proves, exàmens i 

avaluacions de les seues competències i coneixements en termes literals i numèrics dins 

dels terminis fixats. 

Segona. Lloc de publicació de les qualificacions 

Les qualificacions s’han de publicar pels mitjans electrònics de la Universitat, 

preferiblement en l’Aula Virtual de l’assignatura i/o en el tauler virtual de notes, sense 

perjuí d’utilitzar-se a més altres formes de comunicació complementària si es considera 

oportú. 

En cap cas es publicaran en un tauler físic ni en Internet amb accés obert. 

Tercera. Forma de publicació 

1. Es publicarà únicament la qualificació juntament amb el nom i els cognoms fent 

ús de la informació continguda en l’aplicació d’actes acadèmiques de l’IGLU. No 

es faran públiques les xifres dels documents d’identitat.  

2. Només en cas de coincidència del nom i dels cognoms de dos estudiants es 

publicarà la nota, juntament amb el nom, els cognoms i quatre xifres numèriques 

del DNI, NIE o passaport, ocultant mitjançant asteriscs les restants xifres, d’acord 

amb les directrius següents: 

a. En el cas dels DNI amb format 12345678X, es publicaran els dígits que 

ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. En l’exemple: 

**4567**. 

b. En el cas dels NIE amb format L1234567X, es publicaran els dígits que 

ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena evitant la publicació 

del primer caràcter alfabètic. En l’exemple: ***4567*. 

c. En el cas dels passaports amb format ABC123456, en tenir només sis 

xifres, es publicaran els dígits que ocupen les posicions tercera, quarta, 

cinquena i sisena evitant la publicació dels tres caràcters alfabètics. En 

l’exemple: **3456. 

Quarta. Període de publicació 

El període de temps en què les dades estaran accessibles ha de ser l’estrictament necessari. 

En el cas de qualificacions provisionals, fins que transcórrega el termini per a presentar 



reclamacions. En el cas de les qualificacions definitives, durant el termini imprescindible 

que garantisca el seu coneixement per totes les persones interessades. 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta Instrucció entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Tauler d’anuncis 

oficials de la Universitat Jaume I. 

 

La secretària general 

 

 

Cristina Pauner Chulvi 

 

 

 

 

 

 

 

  



EXTRACTE 

Lloc de publicació: el mitjà de publicació és la intranet o l’aula virtual en la qual estiga 

limitat l’accés als professors i companys del grup.  

Dades a publicar: d’acord amb el principi de minimització, han de limitar-se al nom i 

cognoms de l’alumne i la qualificació obtinguda. Solament en el cas de coincidència del 

nom i cognoms, es publicaran quatre xifres aleatòries del DNI, concretament, els dígits 

que ocupen les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. 

Període de publicació: les dades han de ser mantingudes de manera que es permeta la 

identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del 

tractament de les dades personals. Per tant, en el cas de les qualificacions provisionals, 

tal com es refereix en la consulta, mentre transcorre el termini per a presentar 

reclamacions, i les qualificacions definitives durant el temps imprescindible que 

garantisca el seu coneixement per totes les persones interessades. 

 


