SOL·LICITUD DE MATRÍCULA
DADES IDENTIFICADORES
Primer cognom

Segon cognom

Nom

DNI/Passaport

Data de naixement (dd/mm/aaaa) Lloc de naixement

Província de naixement

Sexe
Home

Nom del carrer

número

Codi postal

Població

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Dona
pis

Adreça de correu electrònic

DADES ACADÈMIQUES
(Omplir una de les dues opcions)

Membre de la
Universitat de
Barcelona i
d'altres

A

Facultat o Escola Universitària

Estudiant/a
Professor/a
PAS

Antic alumne/a (amb carnet d'antic alumne/a de la UB)
Altres col·lectius amb descompte

Estudiant/a de

Altres

B

Titulat/da en

Universitat o centre on ha cursat els estudis

CURS EN QUÈ ES MATRICULA
Idioma:

Tipus de curs:

Nivell/Curs:

Grup:

presencial
Període:

semipresencial
anual

quadrimestral

en línia
estiu

VIA D'ACCÉS AL CURS
(No omplir en cas de matricular-se a cursos d'introducció o de nivell 1)

Curs anterior superat a l'EIM

Prova de nivell

Autorització del coordinador/a*
*s'adjunta autorització

DADES ECONÒMIQUES
(a omplir per l'EIM)

Import del curs:

€

Forma de pagament:

Targeta de crèdit
Altres
_______________

Dono el meu consentiment per a què, des de les diverses unitats que integren l'Àrea de Formació Complementària de la UB (Escola d'Idiomes Moderns, Estudis Hispànics, els Juliols, la Universitat de
l'Experiència i Gaudir UB), em puguin enviar, mitjançant correu electrònic, informació relativa a les seves activitats.
Condicions d'inscripció:Estic assabentat/da que l'eficàcia de la matrícula està condicionada a la veracitat de les dades, el compliment dels requisits i de la normativa legals exigibles i el pagament complet en els
terminis establerts. En cas d'incompliment, d'irregularitats o de falsejament de dades dels imports abonats no es retornen per cap concepte. He llegit i accepto les condicions relatives al COVID19
RGPD
Unitat responsable Secretaria General de la Universitat de Barcelona

Destinataris

• Universitat de Barcelona
• Persones encarregades del tractament de les dades, si escau
Les dades no se cedeixen a tercers, tret que sigui per obligació legal.

Finalitat

• Tramitar la matrícula al curs de l’EIM que correspongui i fer la gestió
academicoadministrativa pertinent.
• Si ens doneu el vostre consentiment clicant la casella corresponent, enviar-vos
informació sobre les activitats de les unitats que integren l’Àrea de Formació
Complementària de la UB: EIM, Estudis Hispànics, Els Juliols, Universitat de
l’Experiència i Gaudir UB.

Drets

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i
sol·licitar la limitació del tractament.

Legitimació

• Consentiment de la persona interessada per a la gestió academicoadministrativa. Informació
• Consentiment de la persona interessada per a l’enviament d’informació sobre les adicional
activitats de les unitats que integren l’Àrea de Formació Complementària de la UB.

Barcelona,

de

de 20__

Trobareu més informació al revers del full d'inscripció o a la URL
següent: https://www.eim.ub.edu/acad/eim/rgpd.php

Signatura de l'alumne/a:

Dret d’informació per a la matrícula dels cursos de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
1. Quina és la unitat responsable del tractament de les vostres dades?
La unitat 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.edui 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 tramitar la matrícula al curs de l’EIM que correspongui i fer la gestió
academicoadministrativa pertinent. Així mateix, si ens doneu el vostre consentiment clicant la casella
corresponent, tractarem les vostres dades personals per enviar-vos informació sobre les activitats de les
unitats que integren l’Àrea de Formació Complementària de la UB: EIM, Estudis Hispànics, Els Juliols,
Universitat de l’Experiència i Gaudir UB.
4. Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?
La base legal per tramitar la matrícula al curs de l’EIM que correspongui, i fer la gestió
academicoadministrativa pertinent és el vostre consentiment. Pel que fa a l’enviament d’informació sobre les
activitats de les unitats que integren l’Àrea de Formació Complementària de la UB, la base legal també és el
vostre consentiment exprés, previ i informat, el qual podeu revocar en qualsevol moment.
5. Durant quant temps conservarem les vostres dades personals?
Les dades tractades per tramitar la matrícula a un curs i fer la gestió academicoadministrativa corresponent
s’han de conservar permanentment segons el que preveu 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 les activitats de les unitats
que integren l’Àrea de Formació Complementària de la UB, en el cas que revoqueu el consentiment
deixarem d’utilitzar-les per a aquesta finalitat.
6. A qui es faciliten les vostres dades?
Es faciliten a la Universitat de Barcelona i a les persones encarregades del tractament de dades, si escau.
Les dades no se cedeixen a tercers, tret que sigui per obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’envien
les dades necessàries.
7. Quins són els vostres drets?
Teniu dret a obtenir confirmació sobre si la UB està tractant o no dades personals vostres. En aquest sentit,
teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes
o, si escau, a sol·licitar-ne la supressió.
En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del Reglament general de protecció de dades, podeu
sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En el cas que s’estimi aquest dret, únicament
conservarem les dades per exercir el dret de defensa o per 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, teniu dret que la UB les transmeti a un altre
responsable del tractament.
En el supòsit que el tractament sigui necessari per al compliment d’una missió d’interès públic o per exercir
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 exercir el dret de defensa o formular reclamacions.
8. Com podeu exercir els vostres drets?
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-ho 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.

