
INFORMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

M'han informat que l’Oficina de Relacions Internaci onals de la Universitat Jaume I durà a 
terme el tractament de les meues dades personals d' acord amb el Reglament general de 
protecció de dades (UE) 2016/679.  

Informació detallada sobre protecció de dades 
Quin és l'òrgan responsable del tractament de les v ostres dades?  
Identitat:  Universitat Jaume I 
Oficina de Relacions Internacionals 
Adreça postal:  Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana 
Telèfon: 964728000 
Adreça electrònica: secgen@uji.es 
Contacte DPD:  protecciondatos@uji.es 
Amb quina finalitat tractem les vostres dades perso nals?  
Gestió administrativa, acadèmica i econòmica d'alumnes, PAS i PDI de l'UJI i de personal 
extern a l'UJI que volen fer una estada per un programa de mobilitat o conveni. Difusió i 
promoció d'informació de l'UJI, del propi programa i entre institucions, gestió d'ajudes i 
elaboració d'enquestes, estadístiques i millora de la qualitat. 
Quant de temps conservarem les vo stres dades?  
Indefinit. 
Quina és la legitimació per al tractament de les vo stres dades?  
La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts en la Llei Orgànica 6/2001, de 
21 de desembre, d’Universitats.  
La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar 
la vostra participació en el programa de mobilitat i realitzar la correcta gestió administrativa o 
acadèmica derivada. 
A quins destinataris es comunicaran les vostres dad es?  
Intercanvi de dades acadèmiques, laborals i identificatives amb la institució amb que es fa la 
mobilitat (exclusivament les dades que siguen necessàries per a la gestió del programa de 
mobilitat), patrocinadors (en cas d'haver-se demanat ajudes), administracions públiques, i quan 
siga requisit legal. 
Quins són els vostres drets?  
• Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si a la Universitat Jaume I estem 
tractant dades personals que la concerneixen o no.  
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a 
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre 
altres motius, quan les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals es van 
recollir.  
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 del RGPD les persones interessades 
poden sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. En aquest cas, únicament es 
conservaran per a exercir o defensar reclamacions.  
• En virtut del dret a la portabilitat les persones interessades tenen dret a obtindre les seues 
dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a una 
altra persona responsable.  
• En determinades circumstàncies previstes en l'article 21 del RGPD, les persones interessades 
poden sol·licitar l’oposició al tractament, sempre que no hi haja motius legítims imperiosos per 
al tractament o per a exercir o defensar reclamacions.  
 
Podeu exercir els vostres drets davant la Secretaria General de la Universitat Jaume I 
mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, 
presencialment, a l'Oficina d'Informació i Registre (InfoCampus), situada a l'Àgora Universitària 
- Locals 14-15.  
 
Podeu obtindre informació addicional sobre els vostres drets o presentar una reclamació, si ho 
considereu oportú, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 

Més informació:  https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U064 



En el cas de realitzar-se transferències internacionals de dades personals s’haurà de complir 
allò indicat per la legislació vigent. Podrà realitzar-se una transferència de dades personals a 
un tercer país o organització internacional quan la Comissió Europea haja decidit que el tercer 
país, un territori o un o diversos sectors específics d’eixe tercer país, o l’organització 
internacional de que es tracte garantisquen un nivell de protecció adequat. Mancant aquesta 
decisió, es buscarà si hagués oferit garanties adequades i a condició de que els interessats 
compten amb drets exigibles i accions legals efectives. En absència d’aquesta, únicament es 
realitzarà si es complisquen algunes condicions, com que la transferència siga necessària per a 
la celebració o execució d’un contracte, en interès de la persona interessada, entre la persona 
responsable del tractament i una altra persona física o jurídica o que la persona interessada 
haja donat explícitament el seu consentiment a la transferència proposada, sent coneixedora 
dels possibles riscos per a si mateixa d’eixa transferència per l’absència d’una decisió 
d’adequació i de garanties adequades. 

Per tot això, la persona interessada comprèn i accepta que les seues dades sigan transferides 
al país o països directament relacionats amb la gestió de la seua estància o programa de 
mobilitat per a la finalitat única de realitzar les operacions necessàries per a la seua correcta 
gestió. De la mateixa forma, la persona usuària ha de ser coneixedora de que no és possible 
controlar o mantindre el mateix nivell de seguretat, privacitat i garanties de les seues dades 
personals en la transferència a tercers països sense un nivell adequat o equivalent de 
protecció, per el que esta transferència es farà amb el seu consentiment exprés i motivat per 
l’execució d’un contracte, en el seu interès, de mobilitat en el que la persona usuària participa 
voluntàriament i amb una comunicació de dades entre les institucions d’origen i destinació. 

Comprenc i accepte expressament les condicions per les quals es tramitaran les meues dades 
personals.  
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