
FORMULARI DE DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

SOL·LICITANT 

Nom i cognoms  

En representació de (Raó social, entitat, etc)

DADES DE CONTACTE (Indicar una de les dues com a mínim,

Adreça electrònica  

Telèfon    

ADREÇA POSTAL A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

SOL·LICITO TENIR ACCÉS A LA SEGÜENT INFORMACIÓ

MOTIUS DE LA SOL·LICITUD

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 

FORMA D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Per correu electrònic a l’adreça

Presencialment 

Per un altre mitjà (indiqueu quin)

FORMAT DE LA INFORMACIÓ

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA

Barcelona, a  

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
corporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Presentació d’escrits, consultes,
Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la gestió, tractament i seguiment
s i queixes adreçades a la Universitat en relació als serveis prestats. Aquestes dades

autoritzada per una llei (Ministeri Fiscal, autoritats policials i judicials, serve
eis sanitaris); quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona

eis a la UPF) i en aquells casos en què sigui necessari per al compliment de les
sevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

ada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreçada a: Gerent. Universitat
02 Barcelona.

LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

FORMULARI DE DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA  

NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA

(Raó social, entitat, etc)  CIF 

Indicar una de les dues com a mínim, obligatòriament) 

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ   

SOL·LICITO TENIR ACCÉS A LA SEGÜENT INFORMACIÓ  

MOTIUS DE LA SOL·LICITUD  (Opcional) 

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 o indicador d’expedient 

FORMA D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 

Per correu electrònic a l’adreça 

Per un altre mitjà (indiqueu quin) 

FORMAT DE LA INFORMACIÓ  

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA  (Sí és el cas) 

Signatura

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
facilitades sera ció d’escrits, consultes,

titularitat de tractament i seguiment
les consultes, suggerim stats. Aquestes dades

podran ser cedides quan la cessió es cials, serve
nts en violència de gènere, s urídica amb la persona

interessada (entitats que presten s al compliment de les
lment establertes. cancel·lació i oposició

mitjançant comunicació escrita, acom a: Gerent. Universitat

SECRETARIA GENERAL D

GERÈNCIA D'ESCI-UPF

NIF/CIF/NIE/Passaport/NIA 

En cas d’un procediment ja iniciat feu constar el número de registre o bé el número o indicador 

Signatura 

facilitades seran incorporades en el fitxer de dades de caràcter personal "Presen
titularitat de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de realitzar la gest

les consultes, suggeriments i queixes adreçades a la Universitat en relació als serveis
podran ser cedides quan la cessió estigui autoritzada per una llei (Ministeri Fiscal, autoritats policials

nts en violència de gènere, serveis sanitaris); quan sigui necessari per desenvolupar la relac
interessada (entitats que presten serveis a la UPF) i en aquells casos en què sigui necessari p

lment establertes. En qualsevol moment podeu exercir els drets d'accés, rectificac
mitjançant comunicació escrita, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o document equivalent adreç

En compliment d'allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, us informem que les dades personals facilitades mitjançant aquest formulari s’inclouran i seran tractades en un 
fitxer titularitat d’ESCI-UPF amb l'exclusiva finalitat d’atendre la vostra petició.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat 
a ESCI-UPF, Passeig de Pujades 1, 08003 de Barcelona, adjuntant-hi còpia del vostre DNI, Passaport o altre document 
vàlid que us identifiqui.
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