NIU
TITULACIÓ

□ GEI □ GEL □ GME □ GOI □ GAU
□ GEIME □ GEREE □ Màster

DATA
D’ENTRADA
SOL·LICITUD
NÚM.

BFR2022_

BEQUES DE LA FUNDACIÓ RINALDI
Convocatòria curs 2022-2023

□ Estudiant de nou accés
□ Estudiant de l’EUSS

□ Nova adjudicació

□ Estudiant de trasllat d’expedient

□ Renovació
MODALITAT/S:

□ Col·laboració

□ Ajut a l’estudi

□ Don Bosco

DADES PERSONALS DE L’ESTUDIANT:
Cognoms _______________________________________ Nom ______________________
nascut/da el (data de naixement) ___________________ amb NIF ________________________
domiciliat/da a

(població)

_______________________________________________________

a l’adreça ___________________________________________________ núm. _________
escala ________ pis _______ porta _______ amb codi postal _____________ .
Mòbil ___________________ E-mail ____________________________________________
DADES ACADÈMIQUES DEL CURS ANTERIOR: Cal adjuntar el certificat corresponent.

□ Estudiants de nou accés: certificat de notes dels dos cursos del batxillerat o CFGS, o notes de les PAU.
Centre on has cursat el batxillerat o CFGS: ___________________________________________________

□ Estudiants de trasllat d’expedient: certificat acadèmic dels estudis anteriors.
□ Estudiants de l’EUSS: no cal presentar cap certificat acadèmic.
ASPECTES SOCIALS: Cal justificar-los documentalment.

□ Família nombrosa o monoparental.
□ Disminució important d’ingressos i patrimoni de la unitat familiar. Situació d’algun membre
de la unitat familiar: □ Pensionista □ Invalidesa □ Atur □ Defunció
□ Despeses per disminucions físiques o psíquiques d’algun membre de la unitat familiar.
□ Despeses per desplaçaments i viatges.
□ Despeses per residència fora de la unitat familiar.□ Altres: _____________________

DADES DE LA UNITAT FAMILIAR: Cal adjuntar el volant de convivència
o

Sol·licitants dependents familiarment i econòmica:
Membres unitat
familiar

□ Sol·licitant

Només en cas de separació /
divorci / defunció cònjuge /
/ família monoparental

Nombre

1

□ Mare/s

□ Custòdia

□ Parella actual al

única

domicili familiar

□ Pare/s

□ Custòdia

□ Parella actual al

única

domicili familiar

Nombre

□ Tutor/a legal
□ Familiars de 1r i 2n
grau de l’estudiant
al domicili familiar
Total unitat familiar
original

o

□ Familiars de 1r grau
de la parella actual
del pare/mare al
domicili familiar
Total membres units per anàloga relació
a la unitat familiar

Sol·licitants independents familiar i econòmicament:

Membres unitat familiar

□ Sol·licitant
□ Parella
□ Fills/Filles

Nombre

1

*En el cas de sol·licitants que al·leguin la
seva independència familiar i econòmica,
hauran d’acreditar la seva capacitat
d’emancipació i la titularitat o lloguer del
seu domicili habitual. En cas contrari,
s’assumirà que pertany a una unitat familiar.

Total unitat familiar

DADES ECONÒMIQUES DE LA UNITAT FAMILIAR: Cal adjuntar fotocòpies de les dades
econòmiques de totes les persones de la unitat familiar.





Declaració de renda de l’exercici 2021 (si no es té la declaració de la renda, entregar
l’esborrany).
Prestacions, pensions no contributives i/o nòmines percebudes durant el 2021 que no
constin a la declaració de la renda.
En els casos exempts de presentar la declaració de la renda i sense prestacions,
nòmines i/o pensions al 2021, presentar certificat d’imputacions o certificat negatiu
d’Hisenda.

Nombre total de membres de la unitat familiar:____
Nombre total de documents amb les dades econòmiques:____

MÈRITS PER A LA MODALITAT COL·LABORACIÓ: Cal justificar-los documentalment.

□ Idioma/es i nivell acreditat:
□ Anglès, nivell: _____ □ Francès, nivell: _____ □ Altres, nivell: __________
□ Formació professional (nom dels estudis)_______________________________________________
□ Experiència professional (acreditar mitjançant vida laboral i currículum)
□ Altres aptituds: ____________________________________________________________________
PREFERÈNCIA DE LA COL·LABORACIÓ:

□ Ajudant del servei d’Alumni
□ Assistent de lliure accés
□ Ajudant del servei de Biblioteca
□ Mentoring
□ Ajudant del servei de Publicacions
□ Ajudant de laboratori
□ Ajudant del servei de Gestió Acadèmica
□ Disponibilitat total
□ Ajudant del servei d’Orientació i Inserció Professional
Tens disponibilitat durant el mes de juliol?

□ Sí □ No

□ He llegit les bases de les beques de la Fundació Rinaldi per a les quals estic fent la sol·licitud
i em comprometo a complir amb les obligacions com a becari o becària en cas que se’m
concedeixi una beca.
Signatura de l’estudiant:

Barcelona, a _________ de ________________ de 2022

Política de privadesa
Responsable del tractament de les teves dades



Fundació Privada Rinaldi – Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS)
CIF: G-60299617




Adreça postal: Passeig Sant Joan Bosco, 74, 08017 Barcelona.
Telèfon: 932.805.244




Correu-e: protecciodades@euss.cat
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: delegatprotecciodades@euss.cat

Finalitat del tractament de dades
L’EUSS tractarà les teves dades personals amb la finalitat de resoldre la teva sol·licitud de beca.
En el moment de recollir les dades se t'indicarà el caràcter obligatori o voluntari d’aquelles que són objecte de recollida. La negativa a
proporcionar les dades qualificades com a obligatòries suposarà la no tramitació de la teva sol·licitud.
Limitació en el temps
Les dades proporcionades, així com les obtingudes durant la realització dels estudis, es conservaran els anys necessaris per complir amb
les obligacions legals com a centre universitari derivades de les lleis d’àmbit europeu, estatal i autonòmic.
Les dades no acadèmiques es destruiran en finalitzar el curs acadèmic.
Comunicació de dades
Les teves dades podran ser cedides a les empreses o institucions encarregades del seu tractament que l’EUSS pugui tenir contractades,
les quals no les podran fer servir més que en el marc de la relació contractual i per a la finalitat per a la qual van ser recollides. Aquestes
empreses o institucions sempre estaran ubicades en països de la Unió Europea o compliran les salvaguardes recollides en el RGPD i la
LOPDGDD.
Les teves dades no seran cedides a cap altre tercer exceptuant els casos en què existeixi una obligació legal o judicial.
Drets
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a l’EUSS estem tractant les teves dades personals i, per tant, tens dret a accedir a aquestes, rectificar
aquelles que siguin inexactes, sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries, sol·licitar la limitació en el seu tractament així com
la seva portabilitat. Per a això, caldrà que enviïs la teva petició a l’adreça del responsable del tractament, juntament amb una còpia del
teu DNI/NIE o passaport, tot indicant nom i cognoms, adreça a efectes de notificacions, data i signatura.
També tens dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, en el cas que
no hagis quedat satisfet o satisfeta en l’exercici dels teus drets.
Més informació a https://www.euss.cat/RGPD

