
SOL·LICITUD BEQUES ESTIU 2019

Adjunta en format pdf, png o jpeg les últimes notes i el teu DNI

DADES PERSONALS
Nom *

Nom Cognoms

Data de naixement *

dia mes any

DNI *

INFO BECA
Associació amb la qual assistiràs a l'activitat *

Tria la beca que demanes

Marca una opció: *
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Lituània - beca de 250 € Lituània - beca de 125 €

Portugal (A i B) - beca de 200 € Portugal (A i B) - beca de 100 €
Suïssa - beca de 200 € Suïssa - beca de 100 €

Imagine - beca de 200 € Imagine - beca de 100 €INFO ACADÈMICA
Curs realitzat *

Nota mitjana de l'última avaluació *

DADES FAMILIARS
Professió del pare *

Professió de la mare *

Nombre de germans *

Nombre total. Inclòs la sol·licitant.

Lloc que ocupa entre els germans *
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Email tutor *

On s'enviaran les noti�cacions de la resolució de la beca.

Avís legal: En compliment de la Llei Orgànica de Dades 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’INFORMA a
l’interessat de que al facilitar les seves dades de caràcter personal a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL
UNIVERSITÀRIA ALGOA (des d’ara l’ASSOCIACIÓ) inclòs el seu correu electrònic, les quals resulten
necessàries per la formalització de la inscripció i gestió administrativa així com per l’execució i
desenvolupament de l’activitat associativa de l’entitat, EXPRESSAMENT AUTORITZA l’ús d’aquestes
dades als efectes de les comunicacions que l’ASSOCIACIÓ realitza a totes aquelles persones
interessades en el desenvolupament de la seva activitat associativa, així com de qualssevol ofertes de
serveis i productes relacionats amb aquesta activitat. 
Així mateix, s’informa a l’interessat que les dades de caràcter personal, imatge i veu que proporcioni
seran objecte d’un tractament automatitzat per part de l’ASSOCIACIÓ, quedant incorporats dins d’un �txer,
la titularitat i responsabilitat del qual ve ostentada per l’ASSOCIACIÓ. 
L’interessat podrà exercitar, respecte a les seves dades, els drets d’accés, recti�cació, cancel·lació i
oposició enviant una carta a Av. Josep Tarradellas, 145, 5è 2a sol·licitant, si escau, a) que se li remetin per
la mateixa via les seves dades personals que obren en els �txers de l’ASSOCIACIÓ als efectes de la seva
consulta o la seva possible recti�cació, o bé, b) que se li cancel·li i/o revoqui l’autorització per la recepció
de comunicacions, havent de noti�car l’ASSOCIACIÓ l’efectiva recti�cació i/o cancel·lació de les dades de
caràcter personal del seu �txer.
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