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Nom i cognoms del/de la sol·licitant:
.....................................................................................................................................................
Professor/a o responsable que ho autoritza:
.....................................................................................................................................................
Departament/centre:
.....................................................................................................................................................
Condició del/de la sol·licitant:
Alumnat 1r de grau
Alumnat 2n de grau
Alumnat 3r de grau
Alumnat 4t de grau

Alumnat de postgrau
PAS
Altres

Motiu pel qual sol·licita l’ús del servei:
Treball Final de Grau
Treball Final de Màster
Tesi doctoral

Treball de curs
Treball d’investigació
Altres

Data:
Firma del professor/a o responsable:

El professor/a que signa l’autorització es fa responsable de l’ús adequat que faci
l’alumnat d’aquest servei. Heu de tenir en compte que el préstec interbibliotecari suposa
unes despeses per a la UIB.

Àrea de Serveis a la Investigació
Universitat de les Illes Balears
Edif. Ramon Llull, Campus UIB
Crta. Valldemossa Km. 7.5 E- 07122 Palma

Tel: +34 971 172508
Email: biblioteca.sod@uib.es
http://biblioteca.uib.ca

www.uib.cat

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, us
informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per
la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels
quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per
complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix
aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els
drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament
quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per
escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la
delegada de protecció de dades, crta. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes
Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat
de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.»
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