
OFICINA LOGÍSTICA DE CAMPUS SESCELADES 

Sol∙licitud permisos d'accés al Campus Sescelades 
Solicitud permisos de acceso al Campus Sescelades 
Application for access permits to the Sescelades Campus 

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 de Tarragona, i pàgina web http://www.urv.cat. La URV 
disposa de delegat de protecció de dades amb qui podeu contactar a dpd@urv.cat. Les vostres dades personals s'incorporaran als registres d'activitats del tractament de la Universitat Rovira i Virgili 
únicament amb la finalitat de gestionar els permisos d'accés als espais del campus. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se 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/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a https://seuelectronica.urv.cat/.

Tipus de petició/ Tipo de petición       / Type of request: 

Dades Sol·licitant/Datos solicitante/Personal data: 
Cognoms /Apellidos/Surname: 

e-mail:

Unit/Center/Service/Dept. 

Relació amb la URV / Relación con la URV / Relation with the URV 

He llegit i accepto la política de privacitat descrita a continuació / Aceptación política de privacidad/ Privacy policy acceptation

Podeu clicar per a enviar automàticament al correu d'OLC

ACCESSOS: Aules i/o espais Deganat/Direcció centre/ Accesos: Aulas y/o espacios Decanato/Dirección centro /
ACCESSES:classrooms and/or deanery/direction spaces: 

e-

Indicar espais/Indicar espacios /State premises

Dades del responsable / Datos del responsable / Responsible details: 
Nom i Cognoms / Nombre y apellidos/ Full name:

Telèfon /Teléfono /Telephone:

Càrrec /Cargo/Position:

e-mail:

Signatura / Firma /Signature

Signatura / Firma /Signature

Signatura / Firma / Signature

Si us plau, envieu la sol·licitud en PDF signada electrònicament a / Por favor, enviar la solicitud en PDF y firmada electrónicamente a / Please, send the application form in PDF and electronically signed to: 
olc.sescelades@urv.cat 

Data inici permisos: /Fecha           inicio: /Starting date:    Data final permisos / Fecha final: / Ending date:

ACCESSOS:Laboratoris o espais de recerca ///   Laboratorios o espacios de investigación: /Labs or research spaces: 
Indicar espais/Indicar espacios /State premises

Dades del responsable / Datos del responsable / Responsible details 
Nom i cognoms/Nombre y apellidos/Full name:

Telèfon:/Teléfono/Telephone: 
Càrrec/Cargo/Position:

e-mail:

Nom /Nombre/First name:

DNI / NIE / Passport: 

Telèfon / Teléfono / Telephone: 

ACCESSOS: Despatx/os, espais comuns de dept. o unitat, etc./Accesos: Despacho/s, espacios comunes dept. o unidad, etc. /
ACCESSES: Office/s, common department or unit spaces

Indicar espais/Indicar espacios /State premises

Dades del responsable / Datos del responsable / Responsible details
Nom i cognoms/Nombre y apellidos/Full name:

Telèfon/Teléfono/Telephone 

Càrrec /Cargo/Position: 

e-mail:

Sol·licita accés fora d'horari (inclou caps de setmana/festius):/Acceso fuera de horario (incluye fin de semana/
festivos)/ Request access out of workday (weekends or holidays are included):

Sol·licita accés fora d'horari (inclou caps de setmana/festius):/Acceso fuera de horario (incluye fin de semana/
festivos)/ Request access out of workday (weekends or holidays are included):

https://www.urv.cat/en/about/communications/website/legal/
https://www.urv.cat/es/universidad/comunicacion/web/legal/
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