
Formulari d'autorització a tercers

Dades personals de la persona sol·licitant 
DNI / NIE / Passaport 

Nom i cognoms 

Correu electrònic 

Telèfon 

Dades personals de la persona autoritzada
DNI / NIE / Passaport 

Nom i cognoms 

Correu electrònic 

Telèfon 

Motiu de l'autorització 

signatura de la persona interessada

Em dono per assabentat de la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al 
revers d’aquest document i que he llegit. 

signatura de la persona autoritzada

Lloc i data:

- Fotocòpia DNI/passaport del sol·licitant
- Aquest imprès emplenat i signat correctament
- DNI de la persona autoritzada (Original)

(*) Fotocòpia DNI/passaport del sol·licitant compulsada policia-ambaixada 
(1) És imprescindible especificar el motiu de l’autorització.

Recollida de certificació acadèmica 

Realitzar matrícula  

Tramitar i recollir resguard del títol (*) 

Altres (1) 

Documentació necesària:

aleix.sole.manas
Stamp



Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) 

infoteleco@etsetb.upc.edu 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Universitat Politècnica de Catalunya 

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

Finalitats del tractament F01.4 Admissió, matrícula, avaluació i gestió de l’expedient acadèmic dels 

estudiants. 

Tramitar les sol·licituds d’autoritzacions a tercers dels estudiants de la 

ETSETB 

Legitimació Exercici de poders públics 

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-
dades/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-de-
dades/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-de-
dades/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 

https://telecos.upc.edu/ca/escola/planols-de-situacio
https://telecos.upc.edu/ca/escola/planols-de-situacio
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.4
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F01.4
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/legitimacio
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
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