SOL·LICITUD “BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER INVESTIGACIÓN”
CURS 2020-2021

Dades de la persona sol·licitant
DNI/NIE/Passaport:

Home

Cognoms:

Dona

Nom:

Data de naixement:
Adreça:

Localitat:

Província:

Codi Postal:

Correu electrònic UdL:

Telèfon:

Departament:
Vinculació amb la UdL:

PDI

Estudiant de doctorat

Dades del centre de destinació
Centre de destinació:
País:

Data inici:

Data Fi:

Durada (mesos):

Documentació que s’adjunta
Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial del sol·licitant que haurà d’incloure totes les
assignatures cursades, els seus crèdits i la seva qualificació
CV del sol·licitant amb fotocòpia de la documentació probatòria dels merits que indiqui
Memòria del projecte a realitzar
Carta d’invitació de la institució destí
Matrícula del curs vigent (en el cas d’estudiants de doctorat)

Declaro que he fet la inscripció a la pàgina www.becas-santander.com abans del 16/03/2020
Lleida,

de

de 2020

Signatura de la persona sol·licitant·

-

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que:

-

Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.

-

Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats organitzatives de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'universitats; dels Estatuts de la Universitat de Lleida, i de la legislació en matèria de funció pública i règim jurídic del sector públic.

-

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.

El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant:
Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat
recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades
per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).

Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la
condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

VICERECTORAT DE RECERCA

