Curs 2018-2019
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
ENSENYAMENTS DE POSTGRAU
I CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

CENTRE O ENTITAT ………………………………………………………………………………………………………

DADES PERSONALS
(Escriu el nom i els cognoms tal com apareixen al teu DNI o certificat de
canvi de nom, afegint-hi els accents que consideris necessaris i la conjunció i o be y
entre els cognoms, en cas que vulgueu que hi consti)

Primer cognom

DNI o núm. passaport per a estrangers

Segon Cognom
Espanyol = 1
Estranger = 2

Nom

Data de Naixement

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Nacionalitat

Adreça de correu electrònic

Nom del carrer

Codi Postal

Número

Població

Pis

Província/comarca

ASSEGURANÇA
PÒLISA D’ASSEGURANÇA VOLUNTÀRIA

SÍ

NO

Faig constar que renuncio a l’assegurança, i em dono per assabentat que no tinc
cobertura ni per accident ni per malaltia.
Barcelona, __________ de _________________ de __________
(Signatura de l’alumne)

APORTACIÓ A LA FUNDACIÓ SOLIDARITAT UB
Vols contribuir amb la teva aportació al desenvolupament de les activitats de cooperació de la Fundació Solidaritat UB?

DADES ACADÈMIQUES
Ensenyament
de postgrau

SÍ

NO

( Aquestes dades les ha d’omplir la secretaria del curs )

Programa de més d’un any acadèmic
Curs d’extensió
universitària

Programa curricular
Programa amb especialitats

Denominació de l’ensenyament de postgrau/curs d’extensió universitària

Codi de l’ensenyament

Codis de cursos, unitats o mòduls

Eficàcia de la matrícula:
Quedo assabentat/ada que l’eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, al
compliment dels requisits i les normatives legals exigibles i al pagament complet en els terminis establerts.
Així mateix, em dono per assabentat/ada que, en cas de manca de documentació assenyalada a la
Normativa de matrícula, aquest acte té efectes de notificació per tal d’aportar la documentació que
correspongui en el termini de 10 dies a partir de la data de la matrícula.
Informació bàsica sobre protecció de dades (dret d’informació):
1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat de
Barcelona. (2) Les finalitats dels tractaments són, en primer lloc, dur a terme la matrícula al corresponent
ensenyament i la corresponent gestió academicoadministrativa, basant-nos en el compliment d’una missió
d’interès públic i, en segon lloc, enviar-vos informació sobre l’oferta de serveis si ens doneu el vostre
consentiment. (3) Els destinataris de les dades són la pròpia universitat i els encarregats del tractament, si
escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal o sigui necessària com
a conseqüència que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer dels que s’indiquen en el
formulari de matrícula. (4) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne
la portabilitat i sol·licitar-ne la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (5) També
podeu consultar la informació addicional al revers d’aquest document.
Estic assabentada de l’eficàcia de la matrícula

Declaro que he llegit el dret d’informació

Atorgo el meu consentiment perquè se m’enviï informació sobre l’oferta de serveis
Barcelona _______________ de ________de ___________
(Signatura de l’alumne/a)

Si desitges que el títol/certificat que acrediti la superació del curs
del qual ara et matricules s’expedeixi en versió bilingüe, català i un altra
llengua oficial de l’estat espanyol o de la Unió Europea, cal que indiquis el
codi corresponent:
(assenyaleu només una llengua)

DEU Alemany, ENG Anglès, BUL Búlgar, EUS Basc, HRV Croat,
DAN Danès, SLK Eslovac, SLV Eslovè, SPA Espanyol, EST Estonià,
FIN Finès, FRA Francès, GLG Gallec, ELL Grec, HUN Hongarès,
GLE Irlandès, ITA Italià, LAV Letó, LIT Lituà, MLT Maltès,
NLD Neerlandès, OCI Occità, POL Polonès, POR Portuguès,
RON Romanès, SWE Suec, CES Txec
Vist i plau
Director del curs (si és el cas)
(Signatura)

Dret d’informació addicional per a la matrícula d’ensenyaments de postgrau o cursos d’extensió universitària
1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb
adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu.
2. Quines són les dades de contacte del delegat de protecció de dades?
L’adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat de Barcelona és protecciodedades@ub.edu i
la seva adreça postal és Travessera de les Corts, 131‐159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona.
3. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
Les vostres dades que recollim mitjançant aquest formulari les tractarem per dur a terme la matrícula al corresponent
ensenyament així com la corresponent gestió academicoadministrativa. Tanmateix i pel que fa a les dades que recollirem
posteriorment en els diferents formularis per dur a terme aquests tràmits, únicament tractarem les dades necessàries. Així
mateix i, si ens doneu el vostre consentiment clicant la casella corresponent, tractarem les vostres dades personals per
enviar‐vos informació sobre oferta de serveis.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
Per poder dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament així com la corresponent gestió academicoadministrativa,
precisem recollir les vostres dades tenint en compte que els tractaments són necessaris per al compliment de la missió d’un
interès públic consistent en la prestació del servei públic d’educació superior encomanat a les universitats per la Llei Orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats. Pel que fa a l’enviament d’informació sobre oferta de serveis, la base legal és el
vostre consentiment exprés, previ i informat, el qual podreu revocar en qualsevol moment.
5. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?
Pel que fa a les dades tractades per tal de dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament així com la corresponent
gestió academicoadministrativa, s’han de conservar permanentment en la línia d’allò previst a la Llei 10/2001, de 13 de juliol,
d’arxius i gestió de documents.
Pel que fa a les dades personals tractades per a l’enviament d’informació sobre oferta de serveis i en el cas que revoqueu el
consentiment, deixarem d’utilitzar‐les per a aquesta finalitat.
6. A quins destinataris es facilitaran les vostres dades?
La pròpia universitat i els encarregats del tractament, si escau. No es contempla la cessió de dades a tercers, tret que sigui
obligació legal o sigui necessària com a conseqüència de que us subscrigueu a algun dels serveis prestats per un tercer que
s’indiquen en el formulari de matrícula. En aquests supòsits, únicament s’enviaran les dades necessàries.
7. Quins són els vostres drets?
Teniu el dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades de caràcter personal sobre la vostra persona. En
aquest sentit, teniu el dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol∙licitar la rectificació de les dades inexactes o,
si escau, sol∙licitar la seva supressió.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD podreu sol∙licitar la limitació del tractament de les vostres
dades. En el cas que correspongui ser estimat aquest dret, únicament conservarem les dades per a l’exercici del dret de
defensa o formular reclamacions.
En virtut del dret a la portabilitat i en determinats supòsits, teniu dret a obtenir les vostres dades personals en un format
estructurat d’ús comú i lectura mecànica. Així mateix, també teniu dret a què la UB les transmeti a un altre responsable del
tractament.
En el supòsit que el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de
poders públics conferits al responsable del tractament, teniu dret a oposar‐vos al tractament de les vostres dades en
determinades circumstàncies. En aquests supòsits, la UB deixarà de tractar les vostres dades excepte quan sigui necessari per
a l’exercici del dret de defensa o formular reclamacions.
8. Com podeu exercir els vostres drets?
Mitjançant un escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificador, adreçat a la Secretaria General de
la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu
electrònic a l’adreça secretaria.general@ub.edu.
9. Quines vies de reclamació teniu a la vostra disposició?
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar‐lo al Delegat de Protecció de Dades de la
UB. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

