Màster en Direcció d’Empreses Industrials

Sol·licitud provisional de matrícula curs 2019-2020
1.

Dades personals

Nom
NIF / NIE /Passaport

Data de naixement

Primer cognom

Segon cognom

Lloc de naixement

Nacionalitat

Adreça familiar
Carrer/avinguda/plaça, número, pis i porta

Codi postal

Població

Adreça electrònica

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça durant el curs (si és la mateixa que la familiar, no és necessari emplenar-la)
Carrer/avinguda/plaça, número, pis i porta

Codi postal

Població

Adreça electrònica

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

2. Signatures
Aquesta sol·licitud provisional de matrícula està condicionada a la seva formalització a la Gestió Acadèmica
d’aquest centre.
Signatura de l’estudiant,

Barcelona, ............ d ....................................... de ......................

Si l’estudiant no està present, NIF/NIE/Passaport i nom de la persona que signa en representació:
NIF/NIE/Passaport: ............................................. Nom i cognoms: ............................................................................................

Recursos informàtics
DECLARO:
•

Que soc usuari/ària dels recursos informàtics de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià.

•

Que em comprometo a utilitzar aquests recursos per a ús exclusiu de les tasques pròpies de l’Escola,
d'acord amb els principis que inspiren les normatives i reglaments de l’EUSS.

•

Que conec la normativa de seguretat per als/a les usuaris/àries dels recursos informàtics de l’EUSS
i accepto complir-la en tots els seus termes.

•

Que, així mateix, em comprometo a complir les instruccions i les normes d'aplicació dictades pels
òrgans competents de l’EUSS i les establertes amb caràcter general per la legislació vigent.

•

Que, en particular, em comprometo a no divulgar i custodiar les meves contrasenyes i elements
d'autenticació a cap altra persona, i tampoc aquelles altres contrasenyes que conec per a la realització
de tasques complementàries (manteniment, becaris, etc.).

•

Que, en particular, em comprometo a mantenir la confidencialitat de les dades personals dipositades
a l'EUSS a les que tinc accés en el desenvolupament de les meves tasques com a estudiant del
centre.

•

Que autoritzo a l'administrador dels recursos informàtics utilitzats pel/per la sotasignant a accedir a la
informació que contenen, només per motius de seguretat.

Signatura de l'estudiant:

Drets d’imatge

AUTORITZO

NO AUTORITZO

•

A la Fundació Privada Rinaldi-EUSS a fer ús de la meva imatge en qualsevol suport (revistes, vídeos,
fotografies, publicacions, etc.) d'àmbit educatiu, formatiu o divulgatiu destinades a difusió pública no
comercial.

•

L’estudiant podrà exercir el dret de d’accés, rectificació, i cancel·lació dirigint per escrit la seva
sol·licitud a la següent adreça: Fundació Privada Rinaldi-EUSS, passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017Barcelona; o al correu electrònic protecciodades@euss.cat.

Signatura de l'estudiant:

