Ámbito de Ciencias Experimentais

PROCEDEMENTO

CÓDIGO

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DA SOLICITUDE PARA ACTIVAR A TARXETA
UNIVERSITARIA E ACCEDER AO EDIFICIO DE CIENCIAS EXPERIMENTAIS
FÓRA DO HORARIO ORDINARIO DE APERTURA

SAFH-CCEXP

1 DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

NOME E APELIDOS
DNI

NIU

TELÉFONO

CORREO-E

COLECTIVO -

CENTRO -

2 DATOS DA PERSOA SUPERIOR XERÁRQUICA (avala a petición ao depender dela, organica ou
funcionalmente, a persoa solicitante)

NOME E APELIDOS
DNI

CARGO -

TELÉFONO

CORREO-E

3 TIPO DE ACCESO SOLICITADO

INICIAL (≤ 24 MESES)

DATA INICIO (dd/mm/aaaa)

PRÓRROGA (≤ 24 MESES)

DATA FIN (dd/mm/aaaa)

SINATURAS

PERSOA SOLICITANTE

PERSOA SUPERIOR XERÁRQUICA

PERSOA RESPONSABLE CENTRO
(Vº e prace)
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INSTRUCIÓNS
1. Cubrir o formulario cos datos solicitados.
2. Asinar o documento (só a persoa solicitante e o seu superior/a xerárquico/a).
3. Envialo a decanatoquimica@uvigo.es
4. A unidade administrativa comproba os datos e solicita o visto e prace da persoa
responsable do centro (decano/a ou administradora).
5. Tras recibir un aviso por correo-e, o/a solicitante debe persoarse coa tarxeta na Área de
apoio á xestión de centros e departamentos (Negociado de Asuntos Xerais de Química)
para que se lle insiran nela os códigos de acceso.
6. Estes códigos, xunto co resto de datos do formulario, comunícanse ao Servizo de
Seguridade, que será o encargado de activar a tarxeta. Dende o momento no que o
faga, esta estará plenamente operativa.
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS DATOS PERSOAIS RECABADOS
Responsable do tratamento

Universidade de Vigo

Finalidade

Tramitar a solicitude para activar a tarxeta universitaria e autorizar o
acceso ao Edificio de Ciencias Experimentais fóra do seu horario
ordinario de apertura

Lexitimación para o
tratamento

Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, Lei 6/2013,
do 13 de xuño, do sistema universitario de Galicia e Estatutos da UVigo

Persoas destinatarias

Persoal administrativo da UVigo encargado de xestionar algunha fase
do procedemento e persoal do Servizo de Seguridade de Prosegur

Dereitos

A persoa interesada ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus
datos, así como a limitar ou opoñerse ao seu tratamento; de ser o caso,
tamén pode solicitar a súa portabilidade.

Información adicional

https://www.uvigo.gal/proteccion-datos
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