RESOLUCIÓ DE 25 DE SETEMBRE DE 1995, DE REGULACIO DEL TRACTAMENT
AUTOMATITZAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL A LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

La Llei Orgànica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulació del tractament automatitzat de
dades de caràcter personal, estableix la necessitat de l'existència d'una norma que
habiliti per a la creació i explotació dels fitxers de titularitat pública que continguin dades
de caràcter personal.
En compliment d'aquest mandat i en ús de les competències atorgades per la legislació
vigent, i en especial l'article 80 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona,

HE RESOLT,

Primer.- Els fitxers automatitzats de la Univeristat de Barcelona que contenen i
processen dades de caràcter personal són els següents:
a) Fitxer de personal acadèmic
b) Fitxer de personal d'administració i serveis
c) Fitxer d'alumnes
d) Fitxer de tercers
Segon.- El fitxer de personal acadèmic és l'instrument de la Gerència per a la gestió del
professorat, del personal investigador i dels ajudants, i per a l'ordenació acadèmica.
Tercer.- El fitxer de personal d'administració i serveis és l'instrument de la Gerència per
a la gestió del personal funcionari i laboral.
Quart.- Els fitxers de personal acadèmic i de personal d'administració i serveis s'ajusten
a allò que estableix el Reglament de registre general de personal de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- El fitxer d'alumnes és l'instrument de la Gerència i de les secretaries dels
centres per a la gestió de les dades acadèmiques dels alumnes.
Sisè.- Els fitxers de tercers són l'instrument dels òrgans i serveis per a la gestió de les
dades d'aquelles persones relacionades amb la Universitat que no formen part de la
seva comunitat universitària.
Setè.- Les dades de caràcter personal contingudes als fitxers

automatitzats de la Universitat de Barcelona només seran utilitzades per a les finalitats
previstes i pel personal autoritzat de la mateixa Universitat.
Vuitè.- La cessió de dades dels fitxers automatitzats es limitarà a aquells organismes
que hi estiguin legitimats per la normativa vigent.
Novè.- La Secretaria General vetllarà perquè es compleixi la normativa establerta a la
Llei Orgànica 5/1992 i a les disposicions que la desenvolupin, sens perjudici de la
responsabilitat directa que sobre la gestió i custòdia dels fitxers correspon als caps dels
diferents serveis o unitats administratives.
Desè.- Els drets d'informació, d'accés, de rectificació i de cancel? lació sobre les dades
incloses als fitxers automatitzats, regulats al títol III de la Llei Orgànica 5/1992, es
podran exigir davant la Secretaria General de la Universitat de Barcelona.

Barcelona, 25 de setembre de 1995

Antoni Caparrós i Benedicto
RECTOR

Contra la present resolució, que és acte de tràmit, no es pot interposar cap recurs.

