Sol·licitud de beca/ajut de la UAB
Beca/ajut que sol·liciteu
Beques per estudiar al Servei de Llengües de la UAB. Curs 2022- 2023

Dades personals
Nom

Primer cognom

DNI/NIE

Segon cognom
Adreça electrònica

Carrer/avinguda/plaça i número
Població

Codi postal
Província

Estudis

Telèfon

Mòbil
Data de naixement

Centre (facultat/escola universitària)
Grau

Màster

Doctorat

Idioma per al qual demaneu la beca

Si vau estar matriculat/da el curs 2021-2022 al Servei de Llengües de la UAB feu-ho constar
Idioma

Nivell

La persona interessada accepta que les comunicacions resultants d’aquest procés es facin mitjançant l’adreça
electrònica.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès),

____ de/d’

_____________ de _______

Signatura del/de la sol·licitant

Comissió d’Alumnat i Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona

D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, us comuniquem que el termini màxim per a la notificació de la resolució de la vostra sol·licitud és de cinc
mesos a comptar de la data de presentació d’aquest escrit; si en el termini assenyalat no s’ha fet la publicació o
notificació, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat estimada.

Documentació que cal presentar i informació bàsica de la Llei de protecció de dades: veure pàgina 2

Documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud:
Cal presentar còpia de la llibreta bancària ( o impressió de banca electrònica), a la qual es vol rebre l’ajut.
Preferentment ha de ser un compte corrent, del qual l’estudiant sigui titular. Hi ha de constar
obligatòriament:
Nº de compte corrent al que es vol rebre l’ajut: cal que aparegui el codi IBAN i el codi BIC
Nom del titular
En cas que el titular no sigui l’estudiant, cal especificar el DNI de la persona titular

Informació bàsica de la Llei de Protecció de Dades
FINALITAT DE LA RECOLLIDA/
TRACTAMENT DADES
BASE JURÍDICA

Resoldre la sol·licitud de beca per els cursos intensius del Serveis de Llengües de la UAB

DESTINATARIS

Les vostres dades no seran cedides o trameses a terceres persones ni a d’altres destinataris.

TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA
DE LA UE

Les vostres dades no seran cedides o trameses a organitzacions o entitats no pertanyents a la
Unió Europea.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES
DADES

Les dades seran conservades durant el termini establert a les taules d’accés i avaluació
documental de la Generalitat de Catalunya.

ELABORACIÓ DE PERFILS

El tractament de les vostres dades no comporta l’elaboració de perfils amb finalitats predictives
de preferències personals, comportaments o actituds.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El/la cap d’Afers Acadèmics, a.afers.academics@uab.cat

DRETS DE LES PERSONES
INTERESSADES

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat
mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament o a la/el Secretaria/i General de la
UAB, a l’Edifici Rectorat situat a la Plaça Acadèmica , 08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES

També podeu realitzar les consultes oportunes en relació amb el tractament de les vostres
dades personals a l’adreça electrònica proteccio.dades@uab.cat

RECLAMACIONS

Podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de
la seu electrònica de l’APDCAT (https://seu.Apd.cat) o per mitjans no telemàtics.

Compliment d’una missió per interès públic.

