Sol·licitud del programa d’ajuts

Beca Berkeley

Estiu per al qual se sol·licita la beca: 20 ...............................

Per a alumnes de a partir de tercer curs
interessats a assistir a les Berkeley Summer Sessions.

Titulació

Informació de l’alumne
Primer cognom

Segon cognom

Nom

DNI

Data de naixement
Telèfon

Adreça electrònica

Domicili on es vol rebre la notificació de la resolució de la sol·licitud
Adreça
CP

Població

Breu explicació de les motivacions per assistir a Berkeley

Activitats estudiantils, premis, concursos, voluntariat i experiència internacional en què s’ha participat

Motius pels quals se sol·licita l’ajut econòmic

Dades de la unitat familiar
— La informació ha de ser de 31 de desembre de l’any anterior.
— Indiqueu-hi només els membres computables.
— Si es disposa del títol de família nombrosa, indiqueu-ne la categoria: — General — Especial
— Si necessiteu més caselles, imprimiu de nou aquesta pàgina i adjunteu-la grapada.
DNI

Pare: cognoms i nom

Data de naixement

Professió i/o estudis

DNI

Mare: cognoms i nom

Data de naixement

Professió i/o estudis

DNI

Fill/a: cognoms i nom

Data de naixement

Professió i/o estudis

DNI

Fill/a: cognoms i nom

Data de naixement

Professió i/o estudis

Declaració d’acompliment de requisits
Declaro tenir tots els requisits necessaris per sol·licitar l’ajut
econòmic Beques Berkeley i els adjunto en aquesta sol·licitud:
—El CV.
—El certificat d’anglès segons requisits: summer.berkeley.edu/
international/english-proficiency-requirement.
—L’expedient acadèmic on figuri la nota mitjana sobre 10, que ha
de ser superior a 7.

I presento aquesta documentació per duplicat al Servei de
Relacions Internacionals i a la Junta de centre de la meva facultat.
Signatura

Data: — / — / 20—

La protecció de dades
En compliment de la LOPD 15/1999 i de
la LSSI-CE 34/2002, s’informa la persona
interessada que les dades de caràcter
personal que facilita, inclosa l’adreça
electrònica, i que resulten necessàries
per a la formalització, la gestió
administrativa, així com també l’execució
i el desenvolupament de tota activitat
docent i/o institucional pròpia de la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC
Barcelona), seran incorporades a un fitxer
automatitzat la titularitat i responsabilitat
del qual és ostentada per UIC Barcelona.

En remetre la persona interessada les
dades personals i l’adreça electrònica a
UIC Barcelona, n’autoritza expressament
la utilització a efectes de comunicacions
periòdiques, incloent expressament les
que es realitzin per correu electrònic que
UIC Barcelona o les entitats pertanyents
a l’àmbit docent de UIC Barcelona duguin
a terme amb els alumnes, antics alumnes i
possibles interessats, informant-los de les
activitats o notícies, cursos, programes,
etc., així com de qualsevol oferta de serveis
i productes relacionats amb l’activitat
institucional que s’hi desenvolupa.

— He llegit i accepto les clàusules de privacitat i protecció de dades.
Signatura

Data: — / — / 20 —

La persona interessada podrà exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició sobre les seves dades a l’adreça
electrònica datos@uic.es sol·licitant (i)
que li siguin remeses per la mateixa via les
dades personals de què disposen els fitxers
de UIC Barcelona a efectes de consulta o de
rectificació, o bé (ii) que li sigui cancel·lada
o revocada l’autorització per a la recepció
de comunicacions, havent de notificar a
UIC Barcelona la rectificació o cancel·lació
efectiva de les dades de caràcter personal
del fitxer.

