
En compliment del que estableix 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, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així 
com la resta de legislació concordant, l’informem que les seves dades personals recollides mitjançant aquest document seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als 
fitxers de la Fundació Politècnica de Catalunya i seran utilitzades amb la finalitat de gestionar l’instància de canvi d’estudis. 

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició dirigint-se per correu postal a la Fundació Politècnica de 
Catalunya, carrer de Badajoz, 73, 08005 Barcelona, així com també enviant un correu electrònic a la direcció info.dades@fpc.upc.edu o al delegat de protecció de dades 
info.dpo@fpc.upc.edu. 

Sol·licitud de Canvi d’Universitat i/o Estudis Universitats 

Dades personals 
Nom i Cognoms _______________________________________________ DNI/Passaport _________________ 

Adreça_______________________________________________________ Codi Postal___________________ 

Localitat______________________________________________________ Província ____________________ 

Correu electrònic ______________________________________________ Telèfon _______________________ 

Universitat de procedència____________________________________________________________________ 

Estudis realitzats____________________________________________________________________________ 

Estudis que sol·licita 

    Grau en Disseny, Animació i Art Digital 
     Grau en Multimèdia 
     Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs 
     Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs de Barcelona 

Documentació que acompanya: 
Estudis universitaris cursats a la UPC:      Expedient Acadèmic tret per l’eSecretaria 
Estudis universitaris cursats a altres universitats:  

1. Certificat Acadèmic Oficial del centre de procedència (original)
2. Pla d’estudis (amb segell)
3. Guies docents de les assignatures (amb segell)
4. Fotocòpia DNI/Passaport

Signatura 
Terrassa, _____/____/_____ 

SR/A DIRECTOR/A DEL CENTRE DE LA IMATGE I TECNOLOGIA MULTIMÈDIA 
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