FORMULARI DE DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA

En representació de (Raó social, entitat, etc)

CIF

DADES DE CONTACTE (Indicar una de les dues com a mínim, obligatòriament)
Adreça electrònica
Telèfon
NOTIFICACIÓ* (Seleccionar una de les dues com a mínim, obligatòriament).
Electrònica
1.

A la mateixa adreça electrònica

2. Altra
Per correu postal

Adreça postal

(*) D'acord amb el previst a l'article 14 de la Llei 39/2015, de l'1 d'Octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions publiques, els subjectes inclosos en aquest precepte hauran d'acollir-se a la forma electrònica.

SOL·LICITO TENIR ACCÉS A LA SEGÜENT INFORMACIÓ

MOTIUS DE LA SOL·LICITUD (Opcional)

REFERÈNCIA
En cas d’un procediment ja iniciat feu constar el número de registre o bé el número o indicador d’expedient
que us hagi facilitat la unitat tramitadora del procediment
Número de registre

Número o indicador d’expedient

FORMA D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA*
A la mateixa adreça electrònica
Per correu electrònic a l’adreça
Presencialment
Per un altre mitjà (indiqueu quin)
(*) D'acord amb el previst a l'article 14 de la Llei 39/2015, de l'1 d'Octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions publiques, els subjectes inclosos en aquest precepte hauran d'acollir-se a la forma
electrònica.

FORMAT DE LA INFORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA (Si és el cas)

Signatura
Barcelona, a

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, resumim la
informació sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel. (+34)
93 542 20 00. Finalitat: atendre la sol·licitud presentada al Registre General de la Universitat. Les dades
personals es conservaran durant el període que fixin la legislació i els criteris arxivístics vigents. Legitimació:
per a la gestió del registre: obligació legal (Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Adm.
Públiques, en especial l’art. 16). Per als tractaments que es derivin de la instància: obligació legal, missió
d’interès públic, compliment d’un contracte o consentiment de l’interessat, en funció de la seva naturalesa.
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i proveïdors de serveis de la societat de la informació prèvia
signatura de contractes de prestació de serveis que preserven la privacitat. Les dades podran ser tractades
o no per tercers en funció del procediment associat a la instància. Drets: podeu accedir a les vostres dades;
sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i
sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu).
Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per qualsevol consulta, o
si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat)

SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

