Fitxa de dades adjuntes a la sol·licitud de reconeixement i/o transferència de crèdits
Dades personals
Nom

Cognoms

NIU

Adreça de correu electrònic

Estudis previs
Titulació

Facultat o Escola

Finalitzats (Sí/No)

Universitat

Estudis de la UAB per als quals es demana el reconeixement:
Titulació

Documentació que s’adjunta a la sol·licitud
Comprovant original del pagament del preu
públic

Compte bancari de la UAB:
IBAN ES48 0182 6035 43 0201609886
BIC (Bank Identifier Code - Swift Entitat)
BBVAESMMXXX

Si els ensenyaments previs els has obtingut a una universitat que no sigui la UAB, has de presentar també:
Certificació acadèmica personal, suplement europeu al títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic
en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
Guia docent del mòdul o assignatura, en què figurin les competències, els continguts,
els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores o setmanes per
semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent
Pla d'estudis o quadre d'assignatures o mòduls exigits per assolir els ensenyaments
previs, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent

(excepte si aquesta
documentació
estigui publicada al
web de la universitat
on vas cursar els
estudis)

Si els ensenyaments previs els has obtingut a una universitat de fora de l'Estat espanyol, caldrà afegir:
Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.
Si escau, la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat
Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d'estar convenientment
legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la
documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

Informació bàsica de la Llei de Protecció de Dades
FINALITAT DE LA RECOLLIDA/
TRACTAMENT DADES

Resoldre la sol·licitud.

BASE JURÍDICA

Compliment d’una missió per interès públic.

DESTINATARIS

Les vostres dades no seran cedides o trameses a terceres persones ni a d’altres destinataris.

TRANSFERÈNCIES DE DADES
FORA DE LA UE

Les vostres dades no seran cedides o trameses a organitzacions o entitats no pertanyents a
la Unió Europea.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE
LES
DADES

Les dades seran conservades durant el termini establert a les taules d’accés i avaluació
documental de la Generalitat de Catalunya.

ELABORACIÓ DE PERFILS

El tractament de les vostres dades no comporta l’elaboració de perfils amb finalitats predictives
de preferències personals, comportaments o actituds.

RESPONSABLE DEL
TRACTAMENT

Resolucions acceptades: el/la cap d’Afers Acadèmics, a.afers.academics@uab.cat
Resolucions denegades: el/la gestor/a acadèmic/a del centre, https://bit.ly/2HLZbde

DRETS DE LES PERSONES
INTERESSADES

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat
mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament o a la/el Secretaria/i General de la
UAB, a l’Edifici Rectorat situat a la Plaça Acadèmica , 08193, Bellaterra (Cerdanyola del
Vallès).

DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES

També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres
dades personals a l’adreça electrònica proteccio.dades@uab.cat

RECLAMACIONS

Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de
la seu electrònica de l’APDCAT (https://seu.Apd.cat) o per mitjans no telemàtics.

