
 

         URV.B04.08.05 

SOL·LICITUD D'ACCÉS A INFORMACIÓ PÚBLICA 

Cognoms:       Nom:    DNI :

 

Domicili:        Població:                  Codi postal: 

 

Adreça electrònica                          Telèfon     

 

En representació de (si cal). 

Cognoms i nom del menor         / empresa:          DNI/ NIF/ NIE:  

 

Indiqueu a quin col·lectiu pertanyeu  

 Personal docent i investigador de la URV   Personal d'administració i serveis de la URV       

  Estudiant de la URV          Amic/Amiga de la URV    Persones externes a la URV  

Indiqueu de la manera més concreta possible la informació a la qual voleu accedir  

 

 

 

 

  

En el cas que considereu convenient, indiqueu el motiu de la vostra sol·licitud 

 

 

 

 

Com voleu rebre la resposta:  

 

           Població i data 

  

 Signatura   

 

 

 

 



 

Protecció de dades:  

Responsable.  El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira 

i Virgili, amb adreça postal carrer de l’Escorxador s/n 43003 Tarragona i pàgina web 

http://www.urv.cat  

Delegat de protecció de dades. Podeu contactar amb el nostre delegat de protecció de dades en 

aquesta adreça dpd@urv.cat  

Finalitat. Les dades seran tractades en la gestió i tramitació de les sol·licituds de dades públiques. 

No existeixen processos automatitzats sobre aquestes dades. 

Legitimació. D'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern. 

Termini de conservació. Durant un termini de 2 anys d’acord amb les taules d'avaluació documental 

(TAD) aprovades per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) de la 

Generalitat de Catalunya. 

Destinataris. No es preveu comunicar a tercers ni transferir fora de la Unió Europea les vostres 

dades. 

Drets.  Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Universitat Rovira 

i Virgili de forma presencial o postal al c/ de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, o a través del registre 

electrònic a https://seuelectronica.urv.cat/.  

Si considereu que s’han vulnerat els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant una 

autoritat de control 

  

        Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d’accés a la informació 

pública, d’acord amb el que estableix l’article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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