SOL·LICITUD DE CONSULTA/REPROGRAFIA
DADES DEL SOL·LICITANT
Cognoms i nom:
Centre/Servei/Unitat:
Correu electrònic:

Telèfon:

Data de la sol·licitud:

DNI:

Professor de la UA

PAS de la UA

Doctorand de la UA

Altre personal de la UA

Alumne de la UA

No pertany a la UA

DADES DE LA DOCUMENTACIÓ
DESCRIPCIÓ

Suport de la reprografia: □ Paper
OBSERVACIONS:

ANY/S

□ Disc òptic

SIGNATURA 1C
(complimentar per l’
Arxiu)

R

2

□ Correu electrònic

Signatura del sol·licitant:

1- Marque la casella quan sol·licite consulta de la documentació
2- Marque la casella quan sol·licite reprografia de la documentació

Informació sobre protecció de dades personals

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se li comunica que la Universitat d’Alacant
tractarà les dades aportades en aquest formulari, així como aquells continguts en la documentació que el puga acompanyar, amb la
finalitat de, d’una banda, realitzar el seguiment del correcte ús del servei de consulta por part dels diferents usuaris, i d’altra, analitzar
estadísticament els serveis de consulta, préstec i reproducció de documents de l’Arxiu.
La legitimació d’aquests tractaments es basa en la funció, legalment reconeguda, d’oferir un adequat accés al fons documental a la
comunitat universitària, por part de la Universitat d’Alacant.
En el marc dels tractaments mencionats, les seues dades no es cediran a tercers excepte obligació legal.
Li informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d’accés, rectificació i supressió, entre
altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o bé a través de la
seua Seu electrònica (http://sedeelectronica.ua.es)
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacdesa de la Universitat
d’Alacant en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/politica-privadesa.html

