FORMULARI DE SUGGERIMENTS, QUEIXES I FELICITACIONS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA

En representació de (Raó social, entitat, etc)

CIF

DADES DE CONTACTE
Adreça electrònica
Telèfon
TIPUS DE NOTIFICACIÓ
Electrònica
Postal
ADREÇA POSTAL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ (Si heu triat la opció “Postal” a la pregunta anterior)

INDIQUEU SI VOLEU FORMULAR
Un suggeriment
Una queixa
Una felicitació
ÒRGAN, UNITAT ACADÈMICA O ADMINISTRATIVA AL QUAL S’ADREÇA EL
SUGGERIMENT, LA QUEIXA O LA FELICITACIÓ

EXPOSICIÓ DEL SUGGERIMENT, LA QUEIXA O LA FELICITACIÓ

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

Número de registre
Número d'expedient

Signatura

Barcelona, a
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades resumim la nostra informació de protecció de dades:
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000. Finalitat: gestionar la
vostra consulta, suggeriment o queixa en relació als serveis prestats per la Universitat. Les dades personals es conservaran mentre siguin
necessàries per atendre la vostra sol•licitud i durant el període necessari per determinar les possibles responsabilitats derivades.
Legitimació: obligació legal (article 10 de la Llei 11/2007).
Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra. No se cediran a tercers excepte per obligació legalment establerta.
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. El
delegat de protecció de dades comunicarà a l’afectat la seva decisió en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la recepció de la
reclamació. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
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