UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ELECCIONS JUNTA DE FACULTAT DE L’FME 2021
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
SECTOR (PDI-A, PDI-B, PAS o EGM):
TELÈFON (optatiu):
CIRCUMSCRIPCIÓ (si PDI-A o EGM):
CORREU ELECTRÒNIC:
COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):
DNI (o document identificatiu equivalent):
Declaro:
Que compleixo tots els requisits per poder concórrer com a candidat o
TELÈFON:
candidata a les Eleccions a (indicar tipus d’eleccions).
CORREU
Per tant,ELECTRÒNIC:
us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions
(indicar tipus d’eleccions) que se celebraran el proper dia (indicar la data
d’eleccions).
Declaro:
Que
compleixo tots els requisits per poder concórrer com a candidat o candidata a les
SIGNATURA
eleccions per a renovació de la Junta de l’FME, establerts pels Estatuts, pel Reglament
Electoral,
al reglament de l’FME i per la mateixa convocatòria.
Lloc i data
Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions per a la
renovació
de la Junta
de l’FME
quedeselacelebraran
el proper dia 18 de febrer de 2021.
SECRETARI/A
DE (indicar
nom
unitat bàsica)
SIGNATURA

Lloc i data:
En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal presentar
l’autorització d’aquesta entitat (art. 39.4 del Reglament Electoral de la UPC).
En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el
Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les vostres dades personals estan recollides, tractades i incorporades o bé al fitxer GESTIÓ DE PERSONAL, o bé al
fitxer GESTIÓ D’ESTUDIANTS, per dur a terme una gestió correcta de les eleccions i del posterior funcionament, en el seu cas, dels
òrgans de govern i representació de la UPC. En el cas que les dades declarades a la candidatura no es corresponguin amb les que
constin a la base de personal o a PRISMA us recordem que heu de comunicar-ho al servei de personal o a la base de dades PRISMA.
Tanmateix, us informem que, segons el sector, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant: o bé (1)
davant del Servei de Personal amb domicili a la . Servei de Personal. Campus Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034
Barcelona. Telèfon: 93 401 08 80. Fax: 93 401 19 99. Adreça de correu electrònic: puc.personal@upc.edu. Indicant “referència: gestió
òrgans de govern de la UPC; o bé (2) davant de la unitat PRISMA Campus Nord UPC, edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034
Barcelona. Telèfon: 93 4054130. Fax: 93 4054118. Adreça de correu electrònic: prisma.suport@upc.edu indicant la referència “gestió
òrgans de govern de la UPC”.

SECRETARI ACADÈMIC DE L’FME

