Sol·licitud de matrícula com a becari/a condicional
Curs 2019-2020
DADES PERSONALS
Cognoms i nom:
Telèfon:

DNI:
Correu electrònic:

Estudis:

NIP:

NIA:

BECA SOL·LICITADA:
(1) Beca de Caràcter General i de Mobilitat

(11) Doctorat Industrial

(3) FPU

(2, D, E i F) Beques específiques MSP/MSL

(3) FPI

(5) Becari UPF (Només PIF)

(4) FI

(L) Ajuts de matrícula per estudiants de màster
(descompte de 2.000 € sobre crèdits matriculats)

(6) MAEC - AECID
(G) Fundació Carolina
(K) Beques Fundació La Caixa-UPF
(estudiants de Doctorat)
(10) Exempt per conveni

Ajuts de matrícula finançats pel Departament amb
fons del Foment o propis:
(H) Tots els crèdits matriculats
(B) Fins 2.000 €
(C) Fins 1.500 €

DECLARO (selecciona una de les dos opcions):
Que he presentat la sol·licitud de la beca assenyalada a l'apartat anterior, per la qual cosa adjunto còpia de la
sol·licitud presentada
Que presentaré la sol·licitud de la beca assenyalada a l'apartat anterior, i que faré arribar una còpia de la sol·licitud
presentada a la secretaria dels meus estudis
SOL·LICITO:
Matricular-me com a becari/a condicional i estar exempt/a del pagament dels preus públics de la matrícula fins la
resolució de la beca o fins al final del curs 2019-2020.
AUTORITZO:
A que la Universitat Pompeu Fabra reclami, en nom meu, l'ajut corresponent a la matrícula al ministeri o organisme
competent de la resolució.
EM COMPROMETO:
A abonar aquells imports de la matrícula que no estiguin coberts per la beca o l'import íntegre en cas de no obtenir-la.
Signatura del/de la sol·licitant:

Segell i data

Informació bàsica de protecció de dades
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, Cultura i Esport, 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, rectificar-les, 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

