Graus en Enginyeria

Sol·licitud provisional de matrícula curs 2020-2021
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

2.

Població

Adreça electrònica

Província

Telèfon fix

Assignatures i grups
Grup al qual vols matricular-te per rebre
la docència de les assignatures de 1r:

Grau en Enginyeria al qual t’has preinscrit:







Telèfon mòbil

21022 Organització Industrial
21023 Elèctrica
21025 Electrònica Industrial i Automàtica
21026 Mecànica

21112 Doble Grau en Electrònica Ind. i Aut. + Mecànica

 21127 Energies Renovables i Eficiència Energètica

 Grup de matí (8-14 h)
Vull cursar Química i Enginyeria
mediambiental en anglès.
 Grup de tarda (15-21 h)
 Grup nocturn (17-22 h)

 21132 Automoció
3.

Classe de liquidació

4.

Marca només si et trobes en alguna
d’aquestes situacions:

Marca la classe de liquidació que et correspon:

 Ordinària

Ets esportista federat/da

 Família nombrosa de categoria general.
Especifica el nombre de fills: ..................

 Participes en competicions estatals

 Família nombrosa de categoria especial
 Matrícula d'honor o premi extraordinari en el batx.
 Minusvalidesa
 Víctimes de terrorisme

Esports de competició

i/o internacionals

 Ets esportista d’alt nivell inclòs/a al
BOE o al DOGC

 Víctimes de violència de gènere
5.

Signatura

Data:

Barcelona, _________ de ___________________ de ________

Signatura de l’estudiant:

Recursos informàtics
DECLARO:


Que soc usuari o usuària 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 les persones usuàries 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, beca, 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 per la persona 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, xarxes socials, 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, 08017-Barcelona; o al correu electrònic protecciodades@euss.cat.

Signatura de l'estudiant:

Protecció de dades personals
Responsable del tractament de les teves dades







Fundació Privada Rinaldi – Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
CIF: G-60299617
Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
Telèfon: 932.805.244
Correu-e: protecciodades@euss.cat
Contacte del delegat o delegada de protecció de dades: delegatprotecciodades@euss.cat

Finalitats principals del tractament de dades
L’EUSS tractarà les teves dades personals per a la gestió de la matrícula i del teu expedient acadèmic, per
proporcionar-te els serveis acadèmics, de tutoria i orientació, i d’avaluació, per a la facturació, per a la gestió
dels préstecs de la biblioteca, per a la certificació dels estudis realitzats i per a la tramitació dels títols obtinguts.
També es tractaran dades per a la tramitació de beques i ajuts a l’estudi d’organismes oficials, per a la
baremació dels ajuts de la Fundació Privada Rinaldi i per a la tramitació de les assegurances com a estudiant.
Si fas ús del servei de borsa de treball o bé realitzes convenis de pràctiques, també s’utilitzaran amb aquestes
finalitats.
Si ets estudiant d’una titulació de grau, les dades que ens facilitis es complementaran amb aquelles dades
que vas facilitar a l’Oficina d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya i que l’EUSS rep a través de
la Universitat Autònoma de Barcelona en el moment en què t’han assignat a aquest centre universitari.
En el moment de recollir les dades se t'indicarà el caràcter obligatori o voluntari d’aquelles que són objecte
de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no prestació
o la impossibilitat d'accedir al servei per al qual eren sol·licitades. Així mateix, es podran facilitar dades
voluntàriament amb l'objectiu que els serveis que s’ofereixen es puguin prestar de manera òptima.
Limitació en el temps
Les dades proporcionades, així com les obtingudes durant la realització dels estudis, es conservaran els anys
necessaris per complir amb les obligacions legals com a centre universitari derivades de les lleis d’àmbit
europeu, estatal i autonòmic.
Comunicació de dades
Les teves dades podran ser cedides a les empreses o institucions encarregades del seu tractament que l’EUSS
pugui tenir contractades, les quals no les podran fer servir més que en el marc de la relació contractual i per
a la finalitat per a la qual van ser recollides. Aquestes empreses o institucions sempre estaran ubicades en
països de la Unió Europea o adherides al Privacity Shield.
Les teves dades es comunicaran a les següents entitats per al compliment d’obligacions legals





Universitat Autònoma de Barcelona.
Empresa encarregada de l’assegurança ampliada com a estudiant de l’EUSS.
Tresoreria de la Seguretat Social, si té dret a l’assegurança escolar obligatòria.
Serveis d’urgències sanitàries, si fos el cas.

Les teves dades no seran cedides a cap altre tercer exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal
o judicial.
Drets
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’EUSS estem tractant les teves dades personals i, per tant, tens dret
a accedir a aquestes, rectificar aquelles que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin
necessàries, sol·licitar la limitació en el seu tractament així com la seva portabilitat. Per a això, caldrà que enviïs
la teva petició a l’adreça del responsable del tractament, juntament amb una còpia del teu DNI/NIE o
passaport, tot indicant nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, data i signatura.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de
protecció de dades, en el cas que no hagis quedat satisfet o satisfeta en l’exercici dels teus drets. Més
informació a https://www.euss.cat/RGPD

 He llegit i accepto la normativa de protecció de dades.
Nom i cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Data:

Signatura:

Barcelona, _________ de ___________________ de ________

Subscripcions de l’EUSS
Finalitat del tractament
L’EUSS tractarà les teves dades personals per mantenir-te informat a través de correu electrònic de nous
estudis, formació permanent, activitats no acadèmiques organitzades per l'EUSS o per entitats col·laboradores,
per rebre el butlletí-resum de notícies de l'EUSS (trimestral), i per rebre la memòria anual (opció en paper).
Només s'admeten subscripcions a aquest servei per part de persones majors de 16 anys.
Responsable del tractament de les seves dades
Fundació Privada Rinaldi - Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
CIF: G-60299617
Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
Telèfon: +34 932.805.244
Correu-e: protecciodades@euss.cat
Contacte del delegat o delegada de protecció de dades: delegatprotecciodades@euss.cat








Comunicació de dades
Aquestes dades no seran cedides a tercers en cap cas.
Limitació en el temps
Les dades es conservaran mentre no retiris el consentiment.
Drets
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’EUSS estem tractant les teves dades personals i, per tant, tens dret
a accedir a aquestes, rectificar aquelles que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin
necessàries, sol·licitar la limitació en el seu tractament així com la seva portabilitat. Per a això, caldrà que enviïs
la teva petició a l’adreça del responsable del tractament, juntament amb una còpia del teu DNI/NIE o
passaport, tot indicant nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, data i signatura.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de
protecció de dades, en el cas que no hagis quedat satisfet o satisfeta en l’exercici dels teus drets.

Correu electrònic per a la notificació: _____________________________________________________________
Vull rebre:








NeussLetter: resum trimestral de notícies de l'EUSS.
Informació sobre titulacions, formació i serveis vinculats a l'EUSS.
Activitats extra-acadèmiques organitzades per l'EUSS.
Activitats extra-acadèmiques organitzades per col·legis professionals, grups salesians i/o col·laboradors.
Activitats d'orientació pre-universitària i de promoció.
Memòria anual 4Veuss.

Pots canviar el teu consentiment i les teves subscripcions fent clic a l'enllaç que trobaràs al peu de qualsevol
correu que rebis d'aquesta llista, o bé contactant amb nosaltres a través de l’adreça protecciodades@euss.cat.
Utilitzarem les teves dades amb cura.




ACCEPTO rebre informació.
NO ACCEPTO rebre informació.

Nom i cognoms:

NIF/NIE/Passaport:

Data:

Signatura:

Barcelona, _________ de ___________________ de ________

