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Formulari de sol·licitud d’accés a informació pública
!
!
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

NIF

Raó Social (entitat a qui en el seu cas representa)

NIE

Passaport

C.I.F

Adreça

Municipi

Província

Adreça electrònica

Codi Postal

Telèfon de contacte

!
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD
Informació que sol·liciteu

!

Av. Can Domenech, Edifici Eureka · 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · 93 586 88 91 · parc.recerca@uab.cat · parc.uab.cat

!

MOTIU DE LA SOL·LICITUD

FORMAT
Format en què desitgeu rebre la informació (assenyaleu el que procedeixi)
Presencialment
L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades.

En paper
L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes a una contraprestació
econòmica, que en cap cas excedirà el cost de l'operació.

En format electrònic
Si les dades existeixen en format electrònic seran lliurades per correu electrònic

Lloc i data:
_____________________________________, ____ de/d’______________ de 20___

Signat,

Av. Can Domenech, Ed ci Eu reka · 081 9 3 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · 9 3 5 86 88 9 1 · parc.recerca@u ab.cat · parc.u ab.cat

!

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable:

Fundació Parc de Recerca UAB

Finalitat:

Gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública de les
persones interessades en accedir-hi segons la Llei 19/2014, del
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.

Legitimació:

Consentiment de l’interesat

Destinataris:

No es contemplen

Drets:

Podeu retirar el vostre consentiment, així com exercir els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, limitació o oposició a
la següent adreça de correu electrònic: dpo.parc@uab.cat, en
qualsevol moment. En cas de qualsevol desacord, podeu
presentar una reclamació a l'autoritat de protecció de dades
corresponent.

Informació adicional:

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre
Protecció de dades al nostre lloc web: https://parc.uab.cat/

