
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
JORNADA DE LA CÀTEDRA JOSEP ANTON BAIXERAS

DEDICADA A PALMIRA JAQUETTI 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 

TARRAGONA, 23 I 24 DE MARÇ DE 2021 

NOM: ______________ COGNOMS: _______________________________ 

TELÈFON DE CONTACTE: _________________________________________ 

ADREÇA ELECTRÒNICA:__________________________________________ 
MARQUEU, SI US PLAU, EL QUE CORRESPONGUI:  

� VULL ASSISTIR A LA INAUGURACIÓ.  

� EM VULL CONNECTAR A LES CONFERÈNCIES.  

� VULL ASSISTIR A L’ESPECTACLE.  

PER CONNECTAR-VOS A LES CONFERÈNCIES, US FAREM ARRIBAR L’ENLLAÇ DE LA SESSIÓ AL VOSTRE CORREU ELECTRÒNIC 

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Responsable El responsable del tractament de les seves dades personals és la Universitat 
Rovira i Virgili amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de 
l’Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. 

Finalitat Controlar l'assistència a les jornades organitzades per la URV i, en cas de 
pandèmia, realitzar un rastreig per tal de fer seguiment i control 
epidemiològic per prevenir i evitar situacions d’especial gravetat. 

Drets Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o 
oposició al tractament, mitjançant un escrit adreçat al Registre General de 
la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal o mitjançant la seva 
presentació al Registre General de la Universitat, presencialment o 
telemàtica, segons s’indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 

Informació 
addicional 

Pot consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades 
personals denominat Control d’assistència a les jornades organitzades per 
la URV i rastreig de contactes en cas de pandèmia  i els seus drets al Registre 
d’Activitats del Tractament de la URV publicat a 
https://seuelectronica.urv.cat/rgpd on també s’hi pot consultar la Política 
de Privacitat de la URV. Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats 
de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades 
personals a la direcció de correu electrònic del dpd@urv.cat. 

ENVIEU la butlleta a 
catedrabaixeras@urv.cat 
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