A/A Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat
Cal lliurar aquesta documentació al Registre de la UAB

Fitxa d’alta a elDirectori
Període d’alta entre l’ 01-10-2020 i el 30-04-2021
Dades de qui lliura aquesta documentació al registre en nom del sol·licitant
Nom:
Correu electrònic:
DNI:
Signatura:

Nom del col·lectiu
Descripció de la finalitat del col·lectiu* (camp obligatori):

Data d’inscripció en el Directori de
Col·lectius:
___/___/_____
(ho omplirà Dinamització Comunitària)

*Aquesta és la presentació del vostre col·lectiu que apareixerà al directori perquè els estudiants interessats contactin amb vosaltres.

Contactes (dades internes; no són d’ús públic)
Nom i cognoms

Correu – e

Telèfon

1.
2.
3.

.

Canals de difusió
Correu – e:
Pàgina web / blog:
Facebook:

Twitter:

Instagram:

Youtube:

(Aquestes dades es publicaran al Directori de col·lectius de la UAB a: www.uab.cat/comunitat)

Recordeu que la Unitat de Dinamització Comunitària és present a les xarxes socials i pot fer difusió de les vostres
activitats. Seguiu-nos a:
www.facebook.com/comunitatuab
www.twitter.com/comunitatuab
www.instagram.com/comunitatuab
www.elblogdeldirectori.wordpress.com

Dades associacions
Si sou Associació legalment constituïda a la Generalitat de Catalunya (en aquest cas cal adjuntar un exemplar dels estatus
de l’associació i un certificat de dades bancàries, en cas que no s’hagi lliurat anteriorment)

NIF:
Número de registre:

Número de compte:
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Membres
Quants membres de la Comunitat de la UAB sou?

Quants homes?

Quantes dones?

Quants membres externs a la UAB sou?
Indiqueu les següents dades dels membres del col·lectiu: número de dones i d’homes per centre d’estudi:

Facultat o Escola

Total membres

Homes

Dones

1. Facultat d’Enginyeria
2. Facultat d’Economia i Empresa
3. Facultat de Biociències
4. Facultat de Ciències
5. Facultat de Ciències de l’Educació
6. Facultat de Ciències de la Comunicació
7. Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
8. Facultat de Dret
9. Facultat de Filosofia i Lletres
10. Facultat de Medicina
11. Facultat de Psicologia
12. Facultat de Traducció i Interpretació
13. Facultat de Veterinària
14. Altres centres vinculats i escoles adscrites*
15. PDI i PAS

Autorització de publicació de dades
, amb DNI
com a membre representant del
Jo,
col·lectiu
, autoritzo a la Unitat de Dinamització Comunitària a fer públiques aquestes
dades, així com a informatitzar-les o bé donar-les a aquells que les sol·liciten sempre que estiguin relacionades amb la
naturalesa del col·lectiu o amb la participació a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Per a que així consti,

Data:
Signatura:

Política de protecció de dades
La base jurídica del tractament és: Consentiment de la persona.
La persona responsable del tractament és el/la Responsable Tècnic/a de la Unitat de Dinamització Comunitària.
Les vostres dades no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment
obligat |Les vostres dades no seran objecte de transferència internacional.| El tractament de les vostres dades no comporta
decisions automatitzades, ni l'elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. |
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, teniu dret a revocar, en qualsevol moment,
el consentiment atorgat, i podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de
les dades, davant la persona responsable del tractament, adreçant un correu electrònic a info.participacio@uab.cat
També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres dades personals a l'adreça electrònica del
Delegat de Protecció de Dades de la UAB, proteccio.dades@uab.cat. Així mateix, podeu presentar les reclamacions que considereu
adients davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
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