Sol·licitud d'incorporació de PAS a un Grup de Recerca (1)
Dades del PAS sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

Unitat bàsica/Entitat

E-mail (2)

Sol·licita formar part com a membre del grup:

A partir de la data:
Nom i signatura de la persona sol·licitant:

Nom i signatura del/ de la responsable del GR:

Signat per:

Autorització del director/a de la unitat bàsica d’adscripció orgànica (3)
Com a director/a de la unitat bàsica ,
i segons s'estableix a l'acord 154/2005 del Consell de Govern (24/5/2005), dono el meu vist-i-plau a aquesta
sol·licitud.

Enviar (4)

Imprimir formulari

(1) Enviar per correu intern a: Administració DRAC, Oficina Tècnica RDI (CTT), Edifici Vèrtex, Soterrani 1, Campus Nord.
(2) Necessari per tal de comunicar la resolució de la sol·licitud.

(3) Segons s’estableix a l’acord 154/2005 del Consell de Govern (24/05/2005) “Participació i còmput del personal als grups de recerca”, el PAS Laboral: PQS-PTS
o altres categories amb un perfil de suport a la recerca podrà formar part d’un grup de recerca a sol·licitud de l’interessat, i amb l’autorització del director/a de
la unitat bàsica d’adscripció orgànica de la persona.
(4) Enviar per correu electrònic: a: admin.drac@upc.edu
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 recollides per mitjà d’aquest formulari seran tractades i
quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta del catàleg de Grups de Recerca de la UPC i els seus membres. Tanmateix, us informem que podeu exercir
els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició davant del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) amb domicili Campus Nord UPC. Edifici VX. Pl. Eusebi Güell, 6. 08034
Barcelona, a l’adreça electrònica: ctt.info@upc.edu.
Podeu trobar més informació sobre la política de protecció de dades a DRAC al portal: Política de protecció de dades.

