Sol·licitud d'ajuts a la mobilitat per als
estudiants de 2n curs del grau en
Filosofia, Política i Economia
2020-2021
Dades personals:

Nom i cognoms:

DNI:

Domicili:

CP i població:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

NIA :
Declaro:
Que reuneixo els requisits establerts a les bases de la convocatòria de la beca per a la mobilitat dels estudiants de 2n curs del
grau en Filosofia, Política i Economia pel curs 2020-2021.
Sol·licito:
Només Ajut General

Ajut General i Addicional

Documentació que cal adjuntar en cas de sol·licitar l'ajut addicional:
- Justificant de presentació de la sol·licitud de la beca de caràcter General del Ministerio o del Govern Basc 2020-21.
- Quan es publiqui la resolució de la beca de caràcter General del Ministerio o del Govern Basc, hauràs de fer-la arribar al
Servei de Gestió Acadèmica.
Dades bancàries:
Nom del titular del compte

Signatura del titular*

Número de compte - IBAN:

E

S

* L'estudiant ha de ser titular o cotitular del compte corrent - IBAN

Signatura de la persona interessada

Barcelona,

Responsable: Universitat Pompeu Fabra. Finalitat: Gestió acadèmica dels estudiants un cop realitzada la matrícula. Legitimació: Missió d'interès públic. Execució d'un contracte a petició de
l'interessat. Obligació legal. Consentiment. Destinataris: Seguretat Social, Ministeri d'Educació i Formació Professional, Departament d'Empresa i Coneixement i altres organismes de
coordinació universitària, Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, entitats bancàries pel cobrament de la matrícula, difusió de dades a internet per aplicació de les lleis de
transparència. Amb el consentiment previ de la persona es podran cedir dades a entitats vinculades a la UPF o que prestin serveis educatius (cursos, beques, avantatges per a estudiants);
es podran cedir les dades de contacte a d'altres estudiants amb mateix destí de mobilitat internacional o es podran publicar dades per difondre els estudis i activitats als mitjans de
comunicació i Internet. Es podran realitzar transferències internacionals de dades a d'altres universitats amb les quals la UPF hagi signat un conveni per a l'execució de programes de
mobilitat internacional a sol·licitud dels interessats i a proveïdors de serveis de la societat de la informació dels Estats Units adherits al Privacy Shield. Drets: Accedir a les dades, rectificarles, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Informació addicional: Consulteu la informació detallada a la nostra pàgina web:
https://www.upf.edu/web/matricula/proteccio-dades

Imprimir formulari

