SERVEIS CIENTIFICOTÈCNICS
SERVEI DE DIFRACCIÓ DE RAIGS X
SOL·LICITUD DEL SERVEI
DRXP

SDRX003-01

Núm. sol·licitud:
1. DADES DEL SOL·LICITANT
Per a clients interns
Nom sol·licitant:
IP:
Núm. De Projecte:
Centre Gestor:
Telèfon:
E-mail:

Per a clients externs
Nom sol·licitant:
Nom fiscal de l’empresa:
Adreça fiscal:
NIF:
Telèfon:
E-mail:

2. PRESTACIÓ SOL·LICITADA (indiqueu tipus i objectiu de l’anàlisi de DRXP)

3. MOSTRES (indiqueu noms)

4. CONDICIONS GENERALS
Informes i resultats: Els resultats s’enviaran al sol·licitant del servei de forma telemàtica.
Confidencialitat: El personal del Servei mantindrà estricta confidencialitat respecte a la informació i/o dades
que pugui tenir accés durant la realització del servei.
Assessorament posterior a l’anàlisi: Qualsevol aclariment associat al servei, es realitzarà en un termini
màxim de 3 mesos a partir de la data de lliurament dels resultats.
5. CONDICIONS ESPECÍFIQUES I REQUERIMENTS DEL CLIENT
5.1. Presentació i quantitat de mostra (seleccionar al menys una opció)
☐ >2 g de material en pols (preparació estàndard).
☐ 500 mg de material en pols (preparació estàndard).
☐ 30 mg de material en pols (preparació en porta de silici).
☐ Mostres especials (peces, provetes, etc.). Detalleu forma i mida.
☐ La mostra requereix emmagatzematge en frigorífic.
5.2. Condicions de mesura (opcional)
2Theta inicial:
2Theta final:
Pas (increment de 2Theta) :

☐ Temps total
☐ Temps per pas
☐ Velocitat d’escombratge

Valor:
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5.3. Protocol de devolució de mostra (seleccionar al menys una opció)
☐ Es sol·licita la devolució de la quantitat de mostra utilitzada en la difracció (en cas de no indicar-ho
expressament, es destruirà).
☐ Es sol·licita la devolució de la quantitat de mostra no utilitzada (sobrant) en la difracció (en cas de no
indicar-ho es destruirà en 3 mesos a partir de la data de lliurament de resultats).
5. PROTECCIÓ DE DADES
Les vostres dades són tractades amb les següents finalitats:
- Prestació de serveis
- Control de persones que accedeixen al servei
- Realització de seminaris, formació tècnica
- Informar d’incidències i informació relativa al servei
- Enviament de pressupostos, facturació i càrrecs interns de serveis sol·licitats
- Enquestes de satisfacció, suggeriments o queixes
El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb
finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat
enviant la vostra sol·licitud al responsable del tractament a l’adreça s.raigsx@uab.cat
Informació addicional i detallada del tractament de les vostres dades personals:
- Responsable del tratament: Director Tècnic del SDRX (s.raigsx@uab.cat)
- Delegat de protecció de dades: proteccio.dades@uab.cat
- Destinataris: les dades no serán comunicades a d’altres persones ni d’altres destinataris, exceptuant els
casos legalment previstos o cas que sigui d’obligat cumpliment.
- Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tratament o portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del
tratament o a la Secretaria General de la UAB, Campus Universitari de Bellaterra, Edifici del Rectorat,
Pl. Acadèmica, 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
- Periode de conservació de les dades: indefinit.
- Reclamacions: podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a
mitjançant la seu electrónica de l’ APDCAT (https://seu.apd.cat) o mitjançant mitjans no telemàtics.

Data:

Signatura sol·licitant:
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