ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA
Anual o semestral
(Dintre dels terminis establerts)
CURS 2018-2019

Becari:
Grau

Sí

Màster

No

S.1
DADES PERSONALS
Nom

Cognoms

Adreça postal

Població

DNI

Codi postal

Telèfon

DADES ACADÈMIQUES
Centre

Ensenyament

NIUB

DADES BANCÀRIES (El titular ha de ser el mateix estudiant)
Entitat:
Codi del compte

IBAN

E

S

SOL·LICITA:
Anul·lació total de matrícula

Anul·lació del primer semestre

Anul·lació del segon semestre

Reserva de plaça (només en cas d’anul·lació total de matrícula per malaltia greu dels alumnes de primer curs)
Indicar les causes per les que es sol·licita l’anul·lació de matrícula
Malaltia greu degudament justificada de l’alumne/a
Defunció de l’alumne/a
Matrícula en una altre centre de la Universitat o d’altres universitats en el cas de reassignació de plaça per preinscripció general
universitària (dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats si se sol·licita l’anul·lació abans del 23 d’octubre de 2018)
Sol·licitud abans del 26 de setembre de 2018 (dret a la devolució de l’import dels crèdits)
Interès personal
Sol·licitud a partir del 26 de setembre de 2018 (sense dret a devolució de cap import)
INFORMACIÓ D’INTERÈS:
TERMINI PER SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ: fins al 31 d’octubre de 2018 (matrícula de primer semestre i anual), fins al 8 de març de 2019 (matrícula de segon
semestre).
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR: La sol·licitud es presentarà a la secretaria d’estudiants i docència del centre juntament
amb la següent documentació:

Resguard de matrícula i acreditació del seu pagament (cal estar al corrent del pagament dels rebuts)

Documentació que acrediti les causes que justifiquen la sol·licitud, si és el cas

Alumnes becaris: sol·licitud de renúncia a la beca (veure efectes de l’anul·lació total de la matrícula)
Efectes que produeix aquesta anul·lació de matrícula:
o Econòmics: Les matrícules totalment anul·lades no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant
o Acadèmics: Les matrícules totalment anul·lades tindran els efectes acadèmics posteriors en l’expedient de l’estudiant que estableixi la normativa de permanència que
sigui d’aplicació respecte a l’abandonament dels estudis (http://www.ub.es/acad/noracad/matricula/ )
o Alumnes becaris (beca general):
 L’estudiant que anul·li totalment la seva matrícula haurà de sol·licitar l’anul·lació de la beca (demanar model de sol·licitud de renúncia a la Secretaria d’estudiants i
docència del centre) i:
 en el cas que s’hagi matriculat condicional com a becari i que les causes d’anul·lació de la matrícula no donin dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats,
abonar l’import total de la matrícula. Si no es compleix aquest pagament, es procedirà de conformitat amb l’establert en l’article 33 de la normativa de matrícula
(http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/ )
 en el cas d’haver rebut qualsevol import, retornar l’import transferit en concepte d’ajut.
 L’anul·lació semestral de matrícula pot comportar la pèrdua de la condició de becari per no assolir els mínims de matriculació necessaris per gaudir de la beca i pot
comportar la devolució de l’import transferit en concepte d’ajut. Si sol·licito l’ajut per al proper curs acadèmic, serà desestimat en cas de no assolir els mínims de crèdits
matriculats el curs anterior.
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.
Amb la signatura d’aquest formulari declaro que he llegit el dret d’informació.
Estic assabentat/da dels efectes que produeix l’anul·lació de matrícula

Barcelona, ___de_________________________de 20__
(Signatura de l’alumne/a)

Declaro que he llegit el dret d’informació

Informació sobre protecció de dades (informació addicional)
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?

Recollim les vostres dades per tal de dur a terme la matrícula al corresponent ensenyament així com la corresponent gestió
academicoadministrativa. 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.

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 aquesta finalitat.
5.

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.
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.
En el cas que sol·liciteu el fraccionament de l’import de la matrícula mitjançant el préstec de l’AGAUR, és requisit cedir a l’AGAUR i a
la corresponent entitat financera les dades necessàries als efectes de gestionar el préstec.
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 d e 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.

