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UNIVERSITAT DE BARCELONA

CORRECCIÓ D’ERRADES
a la Resolució de 22 de març de 2011, per la qual s’aprova la creació de nous itxers 
de protecció de dades de caràcter personal (DOGC núm. 5853, de 6.4.2011).

Advertides errades en la Resolució de referència, publicada al DOGC núm. 5853, 
de 6 d’abril de 2011, es procedeix a efectuar les oportunes correccions:

En la pàgina 20907, al fitxer de Fons documental, a l’apartat “Estructura bàsica 
del fitxer i descripció del tipus de dades”, s’ha d’afegir a continuació de “...conté 
dades de caràcter identificatiu”:

Nom i cognoms
Adreça postal i electrònica
Telèfon
DNI o NIF
Imatge
Veu
Signatura i empremtes
Signatura electrònica
Número Seguretat Social
Mutualitats
Número de registre personal

En el mateix apartat, s’ha d’eliminar l’incís “i, altres tipus de dades”.

A l’apartat “Cessions de dades”, s’ha d’eliminar la frase “les estipulades en les 
lleis, les que s’efectuïn als interessats en un procediment administratiu, jutjats i 
altres administracions i organismes públics” i substituir-la per “al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya”.

En la pàgina 20907, al fitxer de Fons d’acció social, a l’apartat “Estructura bàsica 
del fitxer i descripció del tipus de dades”, s’ha d’afegir a continuació de “...conté 
dades de caràcter identificatiu”:

Nom i cognoms
Adreça postal i electrònica
Telèfon
DNI o NIF
Signatura i empremtes
Signatura electrònica
Número identificació Universitat de Barcelona

En el mateix apartat, s’ha d’eliminar l’expressió “i, altres tipus de dades”.

En la pàgina 20908, al fitxer d’Integració dels estudiants amb necessitats espe-
cials, a l’apartat “Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades”, s’ha 
d’incloure a continuació de “...conté dades de caràcter identificatiu”:

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

A l’apartat “Cessions de dades”, s’ha d’eliminar l’expressió “les estipulades en 
les lleis” i substituir-la per “a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat 
de la Generalitat de Catalunya”.
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En la pàgina 20908, al fitxer de Col·laboradors de programes d’integració, a 
l’apartat “Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades”, s’ha d’incloure 
a continuació de “...conté dades de caràcter identificatiu”:

Nom i cognoms
Adreça postal i electrònica
Telèfon
DNI o NIF
Signatura i empremtes
Signatura electrònica

Barcelona, 25 de maig de 2011

DÍDAC RAMÍREZ I SARRIÓ

Rector

PG-294795 (11.165.089)
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