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Sol·licitud d’ajuts als estudis de Màster,
Postgrau i cursos d’especialització

Curso acadèmic

Sol·licitant
1r cognom:

2n cognom:

Nom:

NIF/Passaport:

Adreça:

CP:

Població:

Província:

Telèfon:

Correu electrònic:

Data de naixement:

País:

Nacionalitat:

Màster / Postgrau o curs d’especialització (pel que sol·licita l’ajut):

Estudis universitaris cursats:
Títol i centre:

Tipus d’ajuts sol·licitat
Ajuda econòmica per renda. Ordinària.
Continuïtat d’estudis
Exalumne / Acreditació de la condició d’antic alumne de la Universitat Abat Oliba CEU
Excel·lència acadèmica universitària
Membre d’entitats col·laboradores de la UAO. Entitat: ______________
Empleat d’empresa col·laboradora de la UAO. Empresa: _____________________________________
Encarregat d’aula

Declaració
El sotasignat declara ser coneixedor de la Normativa d’ajuts de la UAO CEU i accepta les obligacions inherents a
la concessió d’aquest ajut. La resolució dels ajuts concedits es comunica als sol·licitants en les dates previstes
en el calendari de la Comissió d’Ajuts de la Universitat.

Firma:

=
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Barcelona a

de

de 20
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Documentació acreditativa
Tots els estudiants que sol·licitin ajuts a l’estudi a la UAO CEU, hauran d’acreditar:
Formulari complimentat
Fotocopia del document nacional d’identitat, passaport o NIE

Tanmateix s’hauran d’acreditar els següents documents en cada cas:
EXCEL·LÈNCIA ACADÈMICA

Certificat acadèmic personal dels estudis universitaris cursats amb la nota final de mitjana.

ANTIC ALUMNE UAO CEU

Acreditació de la condició d’antic alumne del grup CEU, títol universitari del CEU o Certificat acadèmic personal
equivalent.

MIEMBRE D’ENTITAT COL·LABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Carnet de col·legiat o membre de la corresponent entitat.

TREBALLADOR D’EMPRESA COL·LABORADORA DE LA UNIVERSITAT ABAT OLIBA CEU
Certificat del contracte professional.
Carta de la direcció de la companyia acreditativa de la vigència de la relació contractual.

AJUTS ORDINARIS PER RENDA O PER SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ

Certificat resum de la declaració anual de l’IRPF (certificació expedida per l’AEAT l’any en curs, corresponent a l’últim
exercici de l’IRPF de tots els declarants: l’alumne o si no és possible, el pare la mare o els tutors legals, o dels membres
que formin part de la unitat familiar).
Qui no hagi presentat la declaració de la renda en aquest exercici però hagi percebut ingressos per qualsevol altre motiu
els haurà de justificar mitjançant la certificació de rendiments de treball (10-T).
Certificat (INEM o SOC) que acrediti la situació d’atur, si escau.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el Reglament (UE) 201/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que la FUNDACIÓ PRIVADA ABAT OLIBA CEU (d’ara endavant
FPUAO CEU) és responsable del tractament de les dades obtingudes a través d’aquest formulari de sol·licitud d’ajut
beneficodocent, així com de la documentació que heu aportat, amb la finalitat de poder atendre la vostra sol·licitud i,
en cas que sigui procedent, concedir-vos l’ajut a l’estudi que heu sol·licitat. Així mateix, us indiquem que està previst
elaborar perfils per redactar l’informe corresponent a la vostra situació, la qual serà valorada per la Comissió. Us
comunicarem la resolució per telèfon, missatge de text o correu electrònic, d’acord amb la informació que ens heu
facilitat.
La FPUAO CEU us informa que els tractaments indicats estan legitimats pel consentiment dels interessats.
De la mateixa manera, la FPUAO CEU us informa que les dades personals contingudes en aquest formulari es
conservaran mentre duri la vostra relació amb la FPUAO CEU. Les vostres dades personals es bloquejaran quan ja no
siguin necessàries per a la finalitat que es van recollir. Les vostres dades quedaran a disposició exclusiva de jutges i
tribunals, del Ministeri Fiscal o de les administracions públiques competents, en particular de les autoritats de protecció
de dades, per atendre possible responsabilitats nascudes del tractament durant el seu termini de prescripció. Un cop
s’hagi complert aquest termini, la FPUAO CEU eliminarà les vostres dades.
Us informem que no estan previstes les transferències internacionals de dades.
Així mateix, us informem que us podeu posar en contacte amb la persona delegada de Protecció de Dades de la FUSPCEU a través d’una petició per escrit dirigida a l’adreça c. Tutor, 35, 28008 de Madrid, o a l’adreça electrònica
dpd@ceu.es.
D’acord amb els drets que la normativa vigent en matèria de protecció de dades us confereix, podeu dirigir-vos a
l’autoritat de control competent per presentar una reclamació, si ho considereu oportú. També podeu exercir els drets
d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de
caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades, a través d’una
petició a Protecció de Dades de la FPUAO CEU a l’adreça c. Bellesguard, 30, 08022 de Barcelona, o a l’adreça electrònica
del Servei de Gestió Acadèmica: gestionacademica@uao.es.
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