
VINCULACIÓ:

PDI

PAS

BECARI

DOCTORAND

ALTRES

Foto

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Núm. DNI

Titulació

Adreça particular

Població

Província Codi postal

Telèfon particular fix Mòbil

Adreça electrònica particular

Unitat d'adscripció orgànica

Unitat d'adscripció funcional Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Tipus de contractació plaça

Temps de dedicació (hores)

Telèfon laboral EPSEM

Adreça electrònica laboral

Data d'incorporació Data fi

Data sol·licitud

□ SI    □ NO □ SI    □ NO

Edificis MN1  □ MN2 □ MN3  □
Núm. Portes despatxos

Personal vinculat al Campus de la UPC Manresa

      SOL·LICITUD D’ACCÉS A L’EPSEM

Laboratoris □ SI    □ NO

DEMANDA ACCÉS: 
Aules Info's

Núm. Portes laboratoris



De dilluns a divendres 24 h □ SI    □ NO □ Ds    □ Dg
Altres horaris, especificar

Marca vehicle
Model

Color

Matrícula

Signatura sol·licitant, Signatura responsable dept. /cap de secció autoritzant accés,

Nom i Cognoms:
Data:

Responsable del tractament

Dades de contacte del delegat de protecció de 
dades

Finalitat del tractament

Legitimació

Destinataris

Drets de les persones

Termini de conservació

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

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Politècnica Superior d’enginyeria de Manresa
Tel. 93 877 72 00
epsem@epsem.upc.edu

Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN
proteccio.dades@upc.edu

Informació i accés a les dades personals

Dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal recollides en aquest formulari, tal com es 
descriu en la següent taula:

Accés als serveis de la UPC-Manresa i Control d’accés als edificis i aparcament.

Consentiment

"Les vostres dades no es comunicaran a tercers."

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. 
Portabilitat de les dades.

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de 
conservació. 

En enviar-nos aquestes dades, vostè accepta aquesta política de privacitat. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets 
d'accés, rectificacio, cancel·lacó i oposició davant de la Unitat Transversal de Gestió de Manresa amb domicili a EPSEM, Av. de 
les Bases de Manresa, 61-73, 08242 Manresa, a l'adreça electrònica: epsem@epsem.upc.edu

En compliment del que estableixen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal 
(LOPD) i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD de caràcter personal, us informem que les 
vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest formulari electrònic seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la 
UPC per dur a terme una gestió correcta de tasques administratives, accés als serveis, edificis i aparcament d'EPSEM-UPC.

2on vehicle1er vehicle

SOL·LICITUD  D’ACCÉS APARCAMENT EPSEM

HORARIS D’AUTORITZACIÓ D’ENTRADA A L’EDIFICI

Dissabte i diumenge 
24h

Altres espais Menjador  □ Vestuari □ Passadís Direcció  □
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