Sol·licitud de reconeixement de crèdits per assistència a cursos d'associacions
Nom de l'associació:
Dades de la persona responsable / contacte de l'associació
Nom i cognoms

DNI / NIE / Passaport

Telèfon

Correu electrònic

Dades del curs*
Nom del curs
Hores totals de durada del curs

Període d'impartició

Heu d'adjuntar un llistat dels alumnes que han assisitit i superat el curs seguint el següent format:

DNI

NOM I COGNOMS

TITULACIÓ

*El reconeixement de crèdits pel curs ha d'haver estat prèviament aprovat per la CdRUE.
Nombre de crèdits aprovats per la CdRUE
Cursos de 8 a 15 h / 0.5 ECTS
Cursos de 16 a 30 h / 1 ECTS
Cursos de 31 a 45 h / 1.5 ECTS
Cursos a partir de 46 h / 2 ECTS

Em dono per assabentat de la informació bàsica sobre protecció de dades que es troba
en el dors d'aquest document i que he llegit.
signatura de la persona responsable

Lloc i data:

Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del

Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

tractament

de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
infoteleco@etsetb.upc.edu

Dades de contacte del

Universitat Politècnica de Catalunya

delegat de protecció de

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades

dades
Finalitats del tractament

F01.4 Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic dels
estudiants.
Tramitar les sol·licituds de reconeixements de crèdits optatius per activitats d'extensió universitària
als estudiants de la ETSETB.

Legitimació

Exercici de poders públics
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/legitimacio

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una
obligació legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament.
Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/drets

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la
nostra política de conservació.
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-dedades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una
reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

