Programa d’Ajuts a l’Estudi de la UAB

Ajut que sol·liciteu
Convocatòria d’ajuts de col·laboració curs 2016-2017. Àmbit de promoció i comunicació. Codis 29 i 30.

Dades personals
Nom

Primer cognom

NIF/NIE (aporteu fotocòpia)

Adreça electrònica

Carrer/avinguda/plaça i número

Codi postal

Mòbil

Estudis

Telèfon

Grau

Diplomatura

Segon cognom

Població
Centre

Llicenciatura

Màster

Ajuts amb dedicació completa
Codi

Renova
Ordre
preferència

Destinació

29

-

Activitats Promocionals

30

-

Saló de l'ensenyament

*MOLT IMPORTANT: Cal adjuntar tota la documentació requerida a la convocatòria com a molt tard el dia
14 d'octubre de 2016.
1. La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin mitjançant l’adreça electrònica que
indica al document de sol·licitud.
2. Les vostres dades personals formaran part d’un fitxer de la UAB amb la finalitat de gestionar els processos d’Ajuts de
col·laboració. Les dades corresponents a la vostra adreça de correu electrònic podran ser cedides als òrgans i als col·lectius que,
en l'àmbit exclusiu de la UAB, desenvolupen iniciatives relacionades amb la vostra activitat a la UAB en relació amb l'ajut de
col·laboració que sol·liciteu. En el cas que no autoritzeu aquesta cessió, marqueu la casella corresponent.
Us recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, teniu el dret de revocar, en qualsevol
moment, el consentiment atorgat, així com exercir, davant de la UAB, als drets d’accés, de rectificació, cancel·lació i d’oposició
de les vostres dades.

Marqueu amb una creu només en el cas que no autoritzeu les cessions previstes en aquest document

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

____ de/d’

_____________ de _______

(Firma del/de la sol·licitant)

Comissió d’Afers d’Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona
D’acord amb el DOGC Núm. 3115 de 6.4.2000, Resolució de 17 de març de 2000, per la qual es fa públic l’Acord de la Junta
de Govern sobre l’adequació de procediments administratius en matèria acadèmica a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/2000, de 13 de
gener, us comuniquem que el termini per a la resolució i la notificació de la vostra sol·licitud és de quatre mesos a comptar des
de la data de presentació de l’escrit esmentat; així mateix, si en el termini assenyalat no s’hagués produït la notificació de la
resolució, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat acceptada.

