
               Facultade de Dereito 
 

 

SR. DECANO DA FACULTADE DE DEREITO 

 

SOLICITUDE DE PRÉSTAMO DE ORDENADOR PORTÁTIL DURANTE O CONFINAMENTO POR MOR DO 
COVID-19 

DATOS PERSOAIS 
APELIDOS e NOME: DNI: 

  

ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS: 
RÚA: LOCALIDADE: 

  

C.P: PROVINCIA: TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO1: 

    

DATOS ACADÉMICOS 

TITULACIÓN:  CURSO 
ACADÉMICO: / 

        X Solicito o préstamo dun ordenador portátil durante o confinamento 

        X Requisitos: 

X Carné universitario (quedará en depósito na conserxaría da Facultade ata a devolución do 
ordenador portátil). 

X Comprométome a facer un uso responsable do material en préstamo así como á súa devolución 
no momento en que finalice o confinamento ou me sexa requirido. 

A Coruña, de de 2020 
 
 

(Sinatura do/a interesado/a) 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas 
no que respecta ao tratamento de datos persoais e á la libre circulación destes datos, e do artigo 11 da Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos que vostede nos facilite a través da presente instancia xeral, serán 
tratados baixo a responsabilidade da Universidade da Coruña (UDC), sendo os seus datos de contacto Rúa Maestranza 9, 15001, A Coruña, teléfono 
981167000, correo electrónico rpd@udc.gal. 
A finalidade do tratamento destes datos persoais é a xestión e resolución da súa solicitude, segundo se expón en cada caso no obxecto de cada concreta 
instancia. Todas as persoas que entren en contacto con estes datos coa citada finalidade cumprirán o deber de confidencialidade establecido no artigo 5 da Lei 
Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais. Estes datos trataranse durante o tempo imprescindible para cumprir coa citada 
finalidade, sen prexuízo da posibilidade de exercitar en calquera momento o dereito de solicitar a supresión dos datos. 
Mediante a cumprimentación deste formulario, vostede consinte expresamente no citado tratamento de datos aos efectos de cumprir coa finalidade 
descrita, e terá dereito a retirar o seu consentimento en calquera momento, sen efectos retroactivos, salvo que o tratamento dos datos quede xustificado con 
base en algunha das outras bases de lexitimación contempladas no artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, 
de 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais. Así mesmo, vostede ten dereito a solicitar ao 
responsable do tratamento, en calquera momento, o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos persoais e a limitación do seu tratamento. Tamén terá 
dereito a opoñerse ao citado tratamento, así como a solicitar, salvo casos de interese público e/ou exercicio de poder público, a portabilidade dos seus 
datos. Tales dereitos poderá exercelos mediante solicitude remitida á seguinte dirección: Secretaría Xeral, Reitoría da Universidade da Coruña, 
Rúa Maestranza 9, 15001 de A Coruña ou ao correo electrónico rpd@udc.gal, coa referencia "protección de datos", a través dun escrito firmado ao efecto 
achegando fotocopia do seu DNI. Igualmente poderá dirixir esta solicitude directamente á/ao Delegada/o de Protección de Datos, á mesma dirección 
postal anteriormente indicada, ou ao correo electrónico dpd@udc.gal. Asemade, vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española 
de Protección de Datos (AEPD). 

                                                            
1 Para garantir a seguridade das comunicacións estas faranse única e exclusivamente a través da conta de correo electrónico 
da UDC que ten asignada cada alumno. 
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