CONSENTIMENT PER A LA COMUNICACIÓ DE L’ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC
Dret d’Informació
1. 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. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és comunicar la vostra adreça de correu
electrònic personal als futurs estudiants de la facultat que estiguin interessats o obtinguin plaça per
anar a la mateixa institució on realitzareu l’estada temporal, per tal que es puguin posar en contacte
amb vosaltres.
3. La base jurídica per al tractament de les vostres dades personals és el vostre consentiment, que
podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius. Les dades recollides són
necessàries per poder dur a terme el tractament esmentat.
4. Les dades seran tractades mentre sigui necessari d’acord amb la finalitat per a la que van ser
recollides.
5. Els destinatàries de les dades són la pròpia Universitat i els encarregats de tractament, si n’hi ha,
així com els estudiants de la facultat que estan interessats o han obtingut plaça per anar a la mateixa
institució on vau anar realitzar l’estada temporal.
6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat o la
limitació, mitjançant un escrit 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. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid
que us identifiqui.
7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de
Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu o Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló
Rosa, 08028 Barcelona
8. Així mateix, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Jo,
amb DNI/NIE/Passaport _____________
i adreça de correu electrònic personal ______________________________, com a alumne de la
Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona seleccionat per a realitzar una estada
temporal a l’estranger durant el curs acadèmic 20 _– 20 _,

CONSENTO

a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB a proporcionar
la meva adreça de correu electrònic personal a aquells futurs estudiants participants en els Programes
de Mobilitat Internacional que estiguin interessats en posar-se en contacte amb mi i que tinguin interès
en anar o hagin obtingut plaça a la mateixa institució de la meva estada temporal.
Barcelona, ___ de
Signatura:

del 20 _

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXAMINACIÓ A L’ESTRANGER

Jo,
amb DNI/NIE/Passaport ________________,
com a alumne de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona seleccionat per a
realitzar una estada temporal a l’estranger durant el curs acadèmic 20 _– 20 _,

DECLARO:

estar al corrent que les assignatures matriculades en clau 4 (assignatures a realitzar a l’estranger, d’acord
al DEA i a la matrícula definitiva que es formalitzarà durant la mobilitat a través del Document B de matrícula
definitiva) s’han d’avaluar a la universitat estrangera, no existint la possibilitat de realitzar cap tipus
d’examinació d’aquestes assignatures a la Universitat de Barcelona al tornar de l’estada a l’estranger durant
el mateix curs acadèmic.

Barcelona, ___ de
Signatura:

del 20 _

