SOL·LICITUD CONSULTA DE DOCUMENTS

Gestió externa

Número de sol·licitud
Dades de la persona sol·licitant:
-

Nom i cognoms______________________________________________________

-

DNI (adjuntar còpia)___________________________________________

-

Adreça ___________________________________________________

-

Població __________________________________________________

-

Telèfon ___________________________________________________

-

E-mail ____________________________________________________

Dades de la documentació:
TIPUS DE DOCUMENT

ANYS

Detallar el més concretament possible les dades per a la identificació del document
Si és un expedient acadèmic: Nom, cognom, DNI, Estudis, Anys, Estudis acabats (S/N),
nº Promoció
Si és un expedient de PDI/PAS: Nom, cognom, DNI, Tipus de Personal, Anys, Càrrec (si
s’escau)
Altres peticions: detallar

•

NÚM.
DE
CAPSA
(a emplenar
per Gestió
de Serveis)

Dades del tema a investigar:
-

Finalitat de la consulta:

-

Organisme/ Institució a què pertany:

Signatura de la persona sol·licitant

Barcelona, ......... de ............................................... de 20
Unitat Gestió de Serveis UTGAIEB
Subfons-ETSEIB

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS PERSONAL DE MANTENIMENT DE LA
CONFIDENCIALITAT
Nom i cognoms: ________________________________________________________
DNI: _________________________________________________________________
Adreça: ______________________________________________________________
Població: _____________________________________________________________
Telèfon: ______________________________________________________________

Manifesto
Primer.- Que a instància pròpia he obtingut informació per part de la Universitat
Politècnica de Catalunya sobre les dades personals i/o acadèmiques referides a
__________________________________________________.

Segon.- Que el lliurament de la informació ha estat condicionat per part de la
Universitat Politècnica de Catalunya a l’ús de __________________________
_______________________________________________________________.

Tercer.- Que em comprometo a no destinar les dades lliurades a cap altre ús o
finalitat diferent.

Quart.- Que em dono per assabentat que la Universitat Politècnica de Catalunya
perseguirà, amb les accions legals que corresponguin, a la utilització de les
dades lliurades per usos o finalitats diferents a les que es va condicionar el
lliurament.

Cinquè.- Així mateix em comprometo a no trametre per cap mitjà, ni de forma
onerosa ni gratuïta, a tercers la informació lliurada.

Signatura
.............................................., ........ d’................................................ de 20

(dues còpies: una per la UPC i un altre per l’interessat).
Unitat Gestió de Serveis UTGAIEB
Subfons-ETSEIB

