
 

SERVEI D’INFORMÀTICA 
Sol·licitud d’obertura 
d’un compte d’usuari 

 

Dades personals  
Nom i cognoms:  .........................................................................................................................................  NIF:  .........................................................................   

Adreça postal:  ......................................................................................................  Número:  .................................  Codi postal:  ................................   

Localitat:  .............................................................................................................................................................  Telèfon:  ...............................................................   

Dades laborals  
Servei/Departament/Unitat:  ......................................................................................................................................................................................................   

Despatx:  .......................................................................  Telèfon fix:  ............................................  Telèfon mòbil:  ....................................................   

Justificació de la sol·licitud:  ....................................................................................................................................................................................................   

Tipus de comptei 
  Personal convidat Treballador/a extern Càlcul científic 

 Personal acadèmic visitant. Sol·licita targeta:  Sí No 

 Data d’inici:  ....................................................  Data de finalització:  ..................................................   

Dades de qui avala la sol·licitud del compte (directora/a de departament o cap de servei)  
Nom i cognoms:  ..........................................................................................................  Càrrec:  .................................................................................................   
Signatura de qui sol·licita amb segell del centre 
 

 

HE ESTAT INFORMAT que la Secretaria General de l’UJI tractarà les meues dades personals d’acord amb el 
Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679. 

Informació bàsica sobre protecció de dades 
Responsable del tractament: Universitat Jaume I. 
Finalitat del tractament: gestió de l’ús dels serveis universitaris per part de terceres persones. 
Legitimació: Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 
Destinataris: les dades poden ser comunicades a tercers per a finalitats vinculades al tractament. 
Drets: podeu exercir el dret d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, i també la limitació o l’oposició al tractament 
davant la Secretaria General de l’UJI mitjançant el Registre electrònic. 
(https://ujiapps.uji.es/reg/rest/publicacion/solicitud_generica) o, presencialment, en l’Oficina d’Informació i Registre 
(InfoCampus), situada a l’Àgora Universitària (locals 14-15). 
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre aquest tractament de dades en 
https://www.uji.es/protecciodades/clausules/?t=U030 
 

ACCEPTE la normativa que consta en https://www.uji.es/serveis/si/serveis/normativa 

(Signatura de qui sol·licita) 

 

 

Castelló de la Plana, .........  d.......................................  de 20........... 

 

i Els comptes d’usuari tenen una validesa d’1 any a partir de la data de creació, però es pot ampliar per un any més (SPI “Sol·licitud 
d’ampliació de compte d’usuari UJI”). 
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