
 
 
 

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES 
PERSONALS DE MEMBRES DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA, EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ GENERADA 
PEL COVID-19 

 

Primer: 

La situació excepcional en què ens trobem, com a conseqüència de la 
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària 
provocada pel COVID-19, no exonera la Universitat de l’obligació de 
complir amb la normativa sobre protecció de dades personals. 

(El 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, i la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, així com les recomanacions emeses per les 
autoritats de control competents, és a dir, l’Agència Espanyola de Protecció 
de Dades i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades). 

Segon: 

El tractament per la UdL de dades de membres de la comunitat 
universitària, en relació amb el COVID-19, no depèn del consentiment 
de les persones interessades, sinó que es pot fonamentar en alguna de la 
següents “bases jurídiques”: 

 L’interès públic. 
 
 L’interès vital de la persona interessada o de terceres persones. 
 
 El compliment per la UdL d’una obligació legal, imposada per la 
legislació en matèria de l’estat d’alarma (Llei orgànica 4/1981, d’1 de 
juny), en matèria de sanitat (Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut 
pública, i Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en 
matèria de salut pública) i en matèria de prevenció de riscos laborals (Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals). 

Tercer: 

Els membres de la comunitat universitària han de garantir, d’acord 
amb les seves possibilitats, la seva propia seguretat i salut en el lloc de 
treball, i la d’aquelles altres persones que incideixen en la seva activitat 
professional.  



 
 
 

Per aquest motiu, els membres de la comunitat universitària tenen el deure 
d’informar els òrgans competents de la UdL de qualsevol situació que, en la 
seva opinió, comporti raonablement un risc per a la seguretat i la salut de la 
resta, amb la finalitat de cooperar amb la UdL en l’objectiu de garantir unes 
condicions laborals que siguin segures i sense riscos. 

Quart: 

En els casos en què la UdL hagi de tractar dades personals vinculades al 
COVID-19, les pautes d’actuació seran les següents: 

 El tractament es realitzarà d’acord amb els principis de licitud, 
lleialtat i transparència, mitjançant l’adequada informació, a les 
persones interessades, de la gestió i tractament de les seves dades.  
 

 La informació dels possibles casos, o casos confirmats, de la malaltia 
es gestionarà d’acord amb els principis de confidencialitat i 
minimització, de manera que únicament hi tindran accés les persones 
que, per raó de les seves funcions, l’hagin de conèixer, i només en 
relació amb els mínims detalls imprescindibles per garantir la finalitat 
que justifica el tractament de les dades.  
 

 En cap cas la informació comunicada a tercers, en especial als 
mitjans de comunicació, no inclourà cap dada que pugui identificar 
les persones afectades per la malaltia, llevat dels casos en què les 
dades siguin requerides per les autoritats competents, en els termes 
previstos en la normativa sobre la declaració de l’estat d’alarma o en 
d’altres normes amb rang de Llei. 
 

 Tota la informació que pugui derivar-se de la gestió de la situació 
estarà sotmesa a les adequades mesures de seguretat, de 
pseudonimització i, si s’escau, d’anonimització, per protegir la 
identitat de les persones afectades. 
 

 En cas de dubtes, consultes o aclariments sobre el tractament de les 
dades relacionadoes amb el COVID-19, qualsevol membre de la 
comunitat universitària pot adreçar-se al delegat de protecció de dades 
de la UdL a través de dpd@udl.cat.  
 

 


