
 

FORMULARI DE SOL·LICITUD GENÈRICA
  

 Persona física sol·licitant    En representació de la persona física sol·licitant    Persona jurídica (ens)
 

ÒRGAN/UNITAT A QUI S'ADREÇA LA SOL·LICITUD: RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE

GIRONA

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable de tractament: Universitat de Girona. 

Dades de la persona física
Nom: Cognoms:

NIF:

Tipus de via: Nom de la via: Número: Bloc: Escala: Planta: Porta:

Codi postal: Població: Província: País:

Telèfon fix: Telèfon mòbil: Correu electrònic:

Exposo

Segons l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Llei

d’igualtat), les empreses de més de cinquanta treballadors ha d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat que contempli

les mesures adoptades dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.

Segons l’article 48 i l’article 73 de la  Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU) i dels

articles 43 i 74 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC) les universitats poden tenir

professorat, investigadors i personal d’administració i serveis contractats en règim laboral als quals és

d’aplicació la Llei de l’Estatut dels Treballadors (ET) i la resta de normes d’ordre social.

A l’efecte de l'ET les universitats es consideren empreses perquè reben la prestació de serveis de treballadors a

qui retribueix en règim laboral (article 1).

Segons la disposició addicional setena del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (TREBEP)

les administracions públiques també han d’elaborar i aplicar un Pla d’Igualtat. Aquest s’ha de desenvolupar en el

marc del conveni col·lectiu o com acord de condicions de treball per al personal funcionari.

Sol·licito

En exercici del dret d'accés a la informació pública

Sol·licito que em feu trasllat, o bé m’indiqueu on puc trobar de forma telemàtica, el Pla d’Igualtat que  ha elaborat

la universitat en compliment de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de

dones i homes.

Relació dels documents que s'adjunten

No hi ha documentació adjunta



Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions. 
Legitimació: compliment d'obligació legal (art. 6.1.c RGPD). 
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de

Girona. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en https://www.udg.edu/ca/protecciodedades 




