FORMULARI D'ADSCRIPCIÓ A L'IBB
INSTRUCCIONS:
- Demanar cita per a realitzar la sessió d'acollida a l'adreça: equips.ibb@uab.cat
- Omplir el formulari d'adscripció i imprimir-lo; portar a la sessió d'acollida

Inserir

- El formulari ha d'estar signat per:
1 - Persona interessada
2 - Investigador Principal
3 - Tècnica que fa la sessió d'acollida
4 - Directora de l'Institut

Data d'alta:

fotografia

Data de baixa:

Nom:

Cognoms:
País d'origen:

Grup:
NIU:

Codi barres NIU:

Tel:

E-mail:

DNI/NIE:
Dedicació:

Categoria:
Centre d'origen:
(Tots els camps són obligatoris)

Signatura interessat/da

Signatura IP

Signatura Tècnica

Imprimir formulari

Signatura Directora

Les vostres dades seran incorporades a un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la gestió econòmica de la vostra relació professional amb la UAB.
D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals seran utilitzades amb la finalitat de la gestió econòmica de la vostra relació
professional amb la UAB.
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat enviant la vostra sol·licitud a la responsable del tractament, Genoveva Sánchez Martínez, cap de l’Àrea
d'Economia i Finances de la Universitat Autònoma de Barcelona, a l’adreça, Edifici A, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). E-mail a.economia@uab.cat
Podeu obtenir informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals en el següent enllaç: https://www.uab.cat/doc/economia_proteccio_dades
Your data will be added to an Autonomous University of Barcelona file for the economic management of your professional relationship with the UAB.
According to what article 13th of the European Regulation on Data Protection (RGPD) foresees, we inform you that your personal data will be used for the economic management of your professional relationship
with the UAB.
The processing of your data does not involve automated decisions, nor the development of profiles with predictive purposes of personal preferences, behaviours or attitudes.
You can exercise your right of access, rectification, deletion, opposition, limitation of treatment and portability by sending your request to the person in charge of the treatment, Genoveva Sánchez Martínez, head of
the Area of Financial Planning and Budgeting of the Universitat Autònoma de Barcelona, to the address, Edifici A, Plaça Acadèmica, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). E-mail a.economia@uab.cat
Addicional infomation at: https://www.uab.cat/doc/economia_proteccio_dades_EN

