ANNEX III
SOLꞏLICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE COLꞏLABORACIÓ
ESPECÍFIQUES AMB LA UNITAT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA I CENTRES DE
LA UNIVERSITAT DE LLEIDA PEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DE TRANSICIÓ DE SECUNDÀRIA A
LA UdL, CURS 2018-2019
DADES PERSONALS
Nom i cognoms:
Telèfon:
Curs matriculat 2018-2019

DNI/NIE:
Adreça electrònica de la UdL:

Telèfon mòbil:
Ensenyament:
Escola/Facultat:

BECA SOLꞏLICITADA
Beca de colꞏlaboració
d’identificació:

solꞏlicitada

i

codi

Programa d’activitats de transició de secundària a
la UdL

Preferències
1. PIOU - ....................
(indiqueu el centre on esteu matriculat/matriculada
o l’IOU)

IOU-PIOU20182019
2. PIOU – ....................
(indiqueu un altre centre de la UdL o l’IOU)

AVÍS: Segons l’article 12 del Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la
Universitat de Lleida (resolució de 22 de febrer de 2010, DOGC 5581 de 05/03/2010), la
condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció
d’altres ajuts o beques atorgats pel mateix període de temps. Aquesta o qualsevol altra
circumstància de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la
beca s’han de comunicar immediatament al Vicerectorat d’Estudiants per tal de solꞏlicitar la
compatibilitat, si escau.
Solꞏlicito l’admissió a la Convocatòria de beques de colꞏlaboració específiques per a la
unitat........................................................................., codi beca............................
He llegit, conec i accepto les bases de la convocatòria.
El solꞏlicitant declara sota la seva responsabilitat que totes les dades incorporades a la
solꞏlicitud s’ajusten a la realitat.
En relació amb les dades facilitades a través de la present solꞏlicitud, 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 solꞏlicituds.
- 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, solꞏlicitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.
- 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

DIRECTOR/DIRECTORA D’ESCOLA - DEGÀ/DEGANA DE FACULTAT - CAP DE SERVEI DE L’IOU

