
 

 Sol·licitud d’obertura d’un compte d’usuari 

 

 
 

M’han informat que la Secretaria General de la Universitat Jaume I durà a terme el tractament de les meues dades personals d’acord amb el Reglament 
general de protección de dades (UE) 2016/679. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable: Universitat Jaume I 
Finalitat: Gestió de l’ús dels serveis universitaris per part de terceres parts. 
Legitimació: Reial decret legislatiu 372011, de 14 de noviembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
Destinataris: Les dades poden ser comunicades a terceres parts per a finalitats vinculades al tractament. 
Drets: Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i a la limitació o l’oposició al tractament davant la Secretaria General de la 
Universitat Jaume I mitjançant el Registre Electrònic (https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, a l’Oficina d’Informació 
i Registre (InfoCampus), situada a l’Àgora Universitària – Locals 14-15. 
Informació addicional: Més detalls sobre aquest tractament de dades en https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U030  

Junt aquesta sol·licitud caldrà adjuntar un breu escrit del director o cap de servei indicant el motiu pel la qual es demana un compte d’usuari del 

tipus GUEST. Abans de presentar-lo al Servei d’Informàtica, el nou usuari ha de constar a la base de dades corporativa PERSONA. En cas de no 

existir, s’haurà de donar d’alta i será responsabilitat del departamento o servei que l’avala. 

Dades personals del sol·licitant  

Nom i cognoms:       NIF:  

Adreça postal:                                                                                                            Codi postal:  

Localitat:                            Telf. contacte:  

Dades laborals  

Òrgan/departament:  
 

Despatx (ex. RR0000SD):                                                  Telf. fxe:                                                   Telf. Mòbil:  

Justificació sol·licitud: 

 Tipus de compte  

Indicar una opció: 

        Personal convidat                               Càlcul científic         Personal Acadèmic Visitant 

        Traballador extern          Sol·licita targeta:            NO         SÍ 

  

Data de finalització 

Indicar la data fi del compte d’usuari. Els comptes d’usuari tenen una validesa d’1 any a partir de la data de creació i es pot 
ampliar per un any més prèvia petició SPI “Sol·licitud d’ampliació de compte d’usuari UJI”. 
 

Data d’inici:                     Data fi:   

Signatura del sol·licitant:  

 

 

Dades avalador del compte (director/a departament o cap de servei) 

Nom i cognoms:  

Càrrec:  

Signatura i segell del centre:      

    

Castelló,                  de                        de 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El signant d’aquest document ACCEPTA les normes descrites: https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa  

https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U030
https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa
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