
Servei de RMN - UAB

Formulari de dades de projectes UAB

NOMÉS per projectes interns de la UAB per despeses processades com a càrrecs
interns  •  ÚNICAMENTE para proyectos internos de la UAB para gastos procesados
como cargos internos  •  EXCLUSIVELY for  UAB internal  projects  for  expenses
processed as internal charges 

Fes servir aquest formulari per notificar les dades de contacte i comptables del projecte o
conveni  on  carregarem  les  teves  despeses  per  reserves  d'equips,  per  prestació  de
serveis, i altres. Si no saps la informació sol·licitada, demana-la a l'administració del teu
departament, centre o institut.

Emplena el formulari fent servir Adobe Acrobat o el teu lector de PDF preferit, guarda’l
amb un nom nou per guardar els teus canvis, I envia el nou PDF amb les teves dades per
e-mail a s.rmn@uab.cat.

Els camps identificats amb un asterisc (*) són obligatoris.

Dades del responsable del projecte

Nom del projecte/conveni

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon

Dades de facturació

Els  albarans  corresponents  a  les  despeses  efectuades  al  SeRMN  s'enviaran  al
responsable del projecte una setmana abans de tramitar el càrrec intern corresponent per
tal que pugui comprovar els conceptes facturats i reclamar si s'escau.

Centre Gestor     

Codi Projecte      

Té finançament FEDER?    

Data de finalització     

Els  albarans  corresponents  a  les  despeses  efectuades  al  SeRMN  s'enviaran  al
responsable del projecte i a la gestió administrativa del Centre Gestor uns dies abans de

mailto:s.rmn@uab.cat


tramitar el càrrec intern per tal que puguin comprovar els conceptes facturats i reclamar si
s'escau.

El Codi del Projecte determinarà la tarifa aplicada al projecte.

Acceptació de la normativa del SeRMN

El funcionament del Servei de Ressonància Magnètica Nuclear (SeRMN) es regeix pel
Reglament del SeRMN, per la Normativa de Funcionament del SeRMN, i per les ordres i
indicacions que el personal del servei pugui disposar en cada moment per qüestions de
funcionament i/o seguretat. L'accés a les dependències del SeRMN i l'ús dels instruments
del SeRMN comporta l'acceptació de totes les normes de funcionament esmentades més
amunt.

Accepto la normativa del SeRMN:  

Autorització del tractament de les dades personals

Les dades de caràcter personal que es facilitin seran incorporades als fitxers de dades del
Servei  de RMN (SeRMN) i  de l'Àrea d'Economia i  Finaances (AEiF)  de la  Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Les finalitats principals d'aquests fitxers són la gestió de
l'accés a les instal·lacions del SeRMN i de l'ús de l'equipament científic del SeRMN, i la
gestió administrativa del SeRMN per part del SeRMN i l'AEiF. La Universitat Autònoma de
Barcelona  té  la  titularitat  d’aquests  fitxers  i  el  SeRMN  i  l'AEiF  són  els  òrgans
responsables.

Les dades seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de
Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), i es faran servir per les finalitats
pròpies del Servei de RMN i de l'Àrea d'Economia i Finances. D’acord amb el RGPD i la
LOPD,  tens  el  dret  de  revocar  en  qualsevol  moment  el  consentiment  atorgat  per  al
tractament  de  les  dades  de  caràcter  personal,  així  com  exercir  els  drets  d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la UAB, o fent ús del
formulari  de  contacte  del  SeRMN, o  enviant  un  correu  electrònic  a  l’adreça
s.rmn@uab.cat.

Autoritzo el tractament de les dades:  

mailto:s.rmn@uab.cat
http://sermn.uab.cat/contact-form/
http://sct.uab.cat/sermn/content/normativa
http://sct.uab.cat/sermn/content/reglament
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