Política de protecció de dades
Mitjançant l’actual política de protecció de dades, el Servei Central de
Suport a la Investigació Experimental, d'ara en avant SCSIE, pretén
mostrar el seu compromís envers el compliment de les normatives i
legislacions que es deriven del tractament de la informació necessària
per a prestar els seus serveis, i de l'ús de les TIC (Tecnologies de la
Informació i la Comunicació). En particular, l’SCSIE manifesta el seu
compromís envers el compliment de les normatives orientades a la
protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren
com a marc de referència, principalment:




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).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

SOBRE NOSALTRES
El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) és un
servei general de la Universitat de València, (UV), que proporciona serveis
cientificotècnics com ara la realització d'assajos analítics, la utilització
d'instal·lacions i equipament d'avantguarda i l'assessorament tècnic,
assegurat per un personal especialitzat i altament qualificat.
L’SCSIE està a la disposició de la comunitat universitària i de les empreses
i institucions públiques i privades amb la finalitat de facilitar la innovació,
la generació i la transferència de coneixements per a contribuir al
desenvolupament econòmic i social en diferents àrees de la investigació,
la sanitat i la indústria.
L’SCSIE reconeix i garanteix la possibilitat d'exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat,
arreplegats per la normativa de protecció de dades. Per a l'exercici
d'aquests drets, l’SCSIE ha habilitat l'adreça de correu electrònic:
scsie@uv.es, a través de la qual vostè podrà posar-se en contacte amb
nosaltres per a sol·licitar l'exercici dels drets que la normativa reconeix.
FINALITAT DEL TRACTAMENT
La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través
dels formularis i qüestionaris electrònics o, en el seu cas, impresos
descarregables a la disposició dels usuaris, respon, segons el cas concret,
a gestionar i atendre sol·licituds d'informació derivades de la prestació
dels nostres serveis. Finalment, volem informar-los que les dades
registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques,
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gestió d'incidències, a més d’aquelles per a les quals s'hagen recaptat les
dades expressament.
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini
corresponent per a complir les obligacions legals o fins que la persona
interessada en sol·licite la supressió i estiga legitimada per fer-ho.
LEGITIMACIÓ
El tractament que efectua la Universitat de València està basat en una
legitimació que li concedeix la llei, com s'estableix en l'article 6.1.e de
l’RGPD 2016/679. El tractament és necessari per al compliment d'una
missió d'interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al
responsable del tractament.
En el cas de tractament de dades específiques per encàrrecs de
persones jurídiques o empresaris individuals, es regiran per l'article 19 de
la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.
En el cas que, excepcionalment, es faça l'encàrrec d'una investigació
que requerisca el tractament de dades personals, així com de fitxer,
caldrà un consentiment específic a aquest efecte.
MESURES DE SEGURETAT
Finalment, s'informa que l’SCSIE adoptarà en el seu sistema d'informació
les mesures tècniques i organitzatives legalment requerides, a fi de
garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades i
evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat tenint en
compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast,
el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat
i gravetat variables associats a cadascun dels tractaments.
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