
(1) Estat civil: 
C Casat/ada 
S Solter/a 
V Vidu/ vídua 
X Separat/ada 
D Divorciat/ada 
O Altres

(2) Situació laboral: 
E Estudiant
A Actiu/iva
D Aturat/ada
I Invalidesa
J Jubilat/ada
O Altres

(3) En el cas de 
minusvalidesa 
indiqueu-ne el 
grau (%)



La protecció de dades

En compliment de la nova Llei Orgànica 
3/2018 de 5 de desembre de protecció 
de dades personals i garantia dels drets 
digitals, i amb motiu de l’aplicació del 
nou Reglament Europeu 2016/679 de 
protecció de dades, i la LSSI-CE 34/2002, 
s’informa la persona interessada que les 
dades de caràcter personal que facilita, 
inclosa l’adreça electrònica, i que resulten 
necessàries per a la formalització, la 
gestió administrativa, així com també 
l’execució i el desenvolupament de tota 
activitat docent i/o institucional pròpia de 
la Universitat Internacional de Catalunya 

(UIC Barcelona), s’incorporaran a un fitxer 
automatitzat la titularitat i responsabilitat 
del qual l’ostenta UIC Barcelona. En 
remetre la persona interessada les 
dades personals i l’adreça electrònica a 
UIC Barcelona, n’autoritza expressament 
la utilització a efectes de comunicacions 
periòdiques, incloent expressament les 
que es realitzin per correu electrònic que 
UIC Barcelona o les entitats pertanyents 
a l’àmbit docent de UIC Barcelona 
duguin a terme amb els alumnes, 
antics alumnes i possibles interessats, 
informant-los de les activitats o notícies, 
cursos, programes, etc., així com de 
qualsevol oferta de serveis i productes 

relacionats amb l’activitat institucional 
que s’hi desenvolupa. La persona 
interessada podrà exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició al tractament de les 
seves dades a l’adreça electrònica dpd@
uic.es sol·licitant (i) que li siguin remeses 
per la mateixa via les dades personals de 
què disposen els fitxers de UIC Barcelona 
a efectes de consulta o de rectificació, o 
bé (ii) que li sigui cancel·lada o revocada 
l’autorització per a la recepció de 
comunicacions, per la qual cosa ha de 
notificar a UIC Barcelona la rectificació 
o cancel·lació efectiva de les dades de 
caràcter personal del fitxer.

— He llegit i accepto les clàusules de privacitat i protecció de dades.

Signatura

Data: —  /  —  /  20 —


