Sol·licitud de certificat acadèmic
CAP
Dades personals
Nom,cognoms

DNI

Adreça

CP

Tel. particular

Població

Tel. mòbil

E-mail

Exposició dels fets
Vaig finalitzar el curs del CAP l’any
com a APTA/APTE.

a l’especialitat de
Vaig recollir el títol

i vaig ser qualificada/at

SI

NO

No vaig tramitar el títol (no havia finalitzat els meus estudis) (adjunto fotocòpia compulsada del meu títol)

Sol·licitud
Pels motius anteriorment exposats, sol·licito l’expedició d’un certificat acadèmic:
Castellà

Català

(només una opció)

El recolliré personalment (consultar horari d’atenció al públic: www.ice.upc.edu/ca)
Envieu-me’l per correu postal al meu domicili (indicat anteriorment) *
Una empresa de missatgeria el recollirà en el meu nom (Cal autorització) **
Una persona en nom meu (Cal autorització) **
Signatura:
IMPORTANT
•
És imprescindible adjuntar una fotocòpia del DNI de la persona que fa la sol·licitud
•

L’expedició del certificat duu associada una taxa regulada pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Després de
revisada la sol·licitud, la secretaria trametrà el document perquè es pugui fer el pagament.

•

El certificat conté la mateixa informació que el títol i l’especialitat cursada.

•

* En el cas de tramesa al domicili, l’ICE de la UPC no es fa responsable si el document s’extravia.

•

** En el cas d’utilitzar un servei de missatgeria: assegurar que es recull en horari d’atenció al públic (www.ice.upc.edu/ca) i és
imprescindible que es presenti una autorització de la persona interessada i una còpia del seu DNI (cercar formulari a
l’apartat de secretaria virtual del web www.ice.upc.edu/ca)

Signatura:
Al signar aquest document, 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:
Informació sobre protecció de dades
Universitat Politècnica de Catalunya
Responsable
Institut de Ciències de l’Educació
del tractament
info.ice@upc.edu
Dades de contacte
del delegat de
protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya
Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona SPAIN

Finalitat del tractament

F03.16 Organització d’activitats formatives de l’ICE.

Legitimació

Consentiment

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.
Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/protecciode- 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. Més informació
aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa- europea-de-proteccio-de-dades/politica-deconservacio-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

