
Nom i cognoms  _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

amb el DNI (o passaport només en el cas de ciutadans estrangers) __________________,  

amb domicili a   _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

códi postal _________ localitat  ________________________________________, 

provincia _____________________________________________________________, 

pais _________________________________________________________________, 

correu electrònic ___________________________ telf. _______________________.

________________________________________________________ 

a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, 

gestionat per la Universitat Politècnica de Catalunya i que resideixo en 

una localitat diferent de la localitat on radica la Universitat

SOL·LICITO:  Que s'enviï el títol a la Dependencia Oficial (Delegació o Subdelegació

del Govern, Ambaixada o Consolat d'Espanya a l'estranger) més 

pròxim al meu lloc de residencia 

Nom de l'oficina oficial ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

Direcció __________________________________________________ 

Localitat_________________________________________________

(Signatura) 

Per aquesta finalitat AUTORITZO a l'ETSEIB a donar la meva informació de contacte a 
l'organisme Oficial de destí perquè es posin en contacte amb mi quan els arribi el títol.

EXPOSO: Que he obtingut el títol de  ___________________________________ 

SIAE

Sol·licitud d'enviament de títol en 
dependències oficials

_____________________________, ______ de ___________________ de ________. 

Informació sobre protecció de dades al següent full -->



Informació sobre Protecció de Dades 

Responsable del 
Tractament: 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Dades de contacte del 
delegat  de protecció  
de dades: 

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 0, 08034 Barcelona

Consulteu les dades des d'aquest enllaç: https://www.upc.edu/normatives/ca/
proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-
del-delegat-de-proteccio-de-dades 

Finalitat del tractament:  F01.12:  Registre i expedició de títols acadèmics:

Legitimació: Compliment d'obligació legal 

Destinataris Les vostres dades es comunicaran a la Delegació Oficial de destí

Drets de les Persones: Consulteu com sol·licitar l’accés, la rectificació o supressió, la limitació del 
tractament, oposar-se al tractament o la portabilitat de les dades, des d'aquest enllaç: 
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-
proteccio-de-dades/drets 

Termini de conservació Mentre sigui necessàri per a les finalitts indicades.  Consulteu la política de conservació 
de dades de la upc des d'aquest enllaç: https://www.upc.edu/normatives/ca/
proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-
conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal 

Més informació: Podeu consultar més informació sobre els vostres drets, com exercir-los o presentar 
reclamacións des d'aquest enllaç.
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