 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA

NOTA

Ompli aquest formulari amb Acrobat Reader.

Rellene este formulario con Acrobat Reader.

ANNEX III
SOL·LICITUD PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE
COL·LABORACIÓ ESPECÍFIQUES AMB UNITATS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Telèfon:
Curs matriculat:

DNI/NIE:
Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Ensenyament:
Escola/Facultat:

BECA SOL·LICITADA

Beca de col·laboració sol·licitada:

Codi d’identificació
de la beca:

Sol·licito l’admissió a la Convocatòria de beques de col·laboració específiques per a la
unitat........................................................................., codi beca............................
He llegit, conec i accepto les bases de la convocatòria.
El sol·licitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorporades a la
sol·licitud s’ajusten a la realitat.
En relació amb les dades facilitades a través de la present sol·licitud, i de conformitat amb la
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us facilitem la següent
informació:
- Responsable del tractament:
Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
ve.secretaria@udl.cat
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@udl.cat
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
- Finalitat del tractament:
Atorgament d’ajuts a l’estudiantat de la UdL.
- Base Jurídica:
Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats atorguin ajuts
d’estudi a l’ estudiantat. Les dades són imprescindibles per a tramitat les sol·licituds.
- Destinataris:
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea.
- Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.
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- Termini de conservació de les dades :
Conservació permanent de les memòries finals i eliminació total de la resta de documentació
als sis anys.
- Reclamació:
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de
l’Autoritat ( https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Lleida,

de

de 201

Signatura

(Indiqueu la Unitat convocant de la beca) ................................................ DE LA UNIVERSITAT DE LEIDA
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Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

