PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ BEQUES 2020-2021
Nom:
Cognoms:
Telèfon:
Adreça correu electrònic:
Estudi:
Curs:
Signatura

Segell ESCI-UPF

Data
Avís legal per a formularis de sol·licitud de beques
De conformitat amb l’establer a la Lley Orgànica 1571999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les
dades facilitades a través d’aquest formulari, així com la documentació que s’acompanya, seran incorporades i tractades en els fitxers de
titularitat de l’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL amb l’exclusiva finalitat de gestionar la teva sol·licitud de beca. En cas que aportis
dades de caràcter personal de terceres persones, manifestes tenir el consentiment exprés d’aquestes persones i per poder informar a ESCI-UPF
de les seves dades.
Et recordem que pots gestionar en qualsevol moment els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a
a ESCI-UPF, Passeig de Pujades, 1, 08003 – Barcelona, adjuntant una copia del teu DNI, passaport o qualsevol document vàlid que t’identifiqui.

Exemplar per a l’alumne
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Exemplar per adjuntar a la documentació presentada

Avís legal per a formularis de sol·licitud de beques
De conformitat amb l’establer a la Lley Orgànica 1571999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t’informem que les
dades facilitades a través d’aquest formulari, així com la documentació que s’acompanya, seran incorporades i tractades en els fitxers de
titularitat de l’ESCOLA SUPERIOR DE COMERÇ INTERNACIONAL amb l’exclusiva finalitat de gestionar la teva sol·licitud de beca. En cas que aportis
dades de caràcter personal de terceres persones, manifestes tenir el consentiment exprés d’aquestes persones i per poder informar a ESCI-UPF
de les seves dades.
Et recordem que pots gestionar en qualsevol moment els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a
a ESCI-UPF, Passeig de Pujades, 1, 08003 – Barcelona, adjuntant una copia del teu DNI, passaport o qualsevol document vàlid que t’identifiqui.

