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SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ D’AJUTS PER A PERSONAL PREDOCTORAL DE LA UdL

UdL

Jade Plus

UdL-Impuls

Fundació La Caixa

Promoció Recerca

INFORME DEL/DE LA DIRECTOR/A DE TESI
Dades personals i del projecte de Tesi
NIF/NIE/Passaport:
Cognoms, Nom:
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
Informe del/de la director/a de la tesi
Ha d’incloure:
•

Informe general sobre els resultats obtinguts

•

Judici crític sobre el grau d’avançament en la formació i el desenvolupament de la tesi
doctoral de l’investigador/a en formació

Lleida, a la data de la signatura electrònica

E-signatura del/de la director/a de Tesi

Informació en matèria de protecció de dades personals
-De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que:
-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 de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.
-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 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.
-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."
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Espai destinat a l'informe del/de la director/a de tesi - Màxim 1.000 paraules (pàgina seguent)
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