SOL·LICITUD D’AJUDES PER A L’ORGANITZACIÓ DE
CONGRESSOS, SEMINARIS I ACTUACIONS DE DIVULGACIÓ O
DIFUSIÓ DE CARÀCTER CIENTÍFIC O TECNOLÒGIC DE LES ILLES
BALEARS
DESTINACIÓ

Direcció General de Política Universitària i Recerca

CODI DIR3

A04026978

DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Denominació social

NIF entitat

Persona responsable

DNI/NIE

Adreça electrònica
DADES DE L’INVESTIGADOR RESPONSABLE
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
DADES DEL PROJECTE PRESENTAT
Títol
Data d’inici

Data d’acabament

Import sol·licitat: (desglossar l’IVA)
Import dels ajuts concedits declarats
Modalitat A: Congressos de caràcter científic o tecnològic - Àmbit nacional
Modalitat A: Congressos de caràcter científic o tecnològic - Àmbit internacional
Modalitat B: Seminaris, tallers, jornades o workshops
Modalitat C: Actuacions de difusió o divulgació científica o tecnològica

DECLAR:
Que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, com també tota la documentació
annexa, i em compromet, si obtenc l’ajut, a complir les condicions que s’especifiquen en la
resolució de convocatòria.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 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
(Reglament general de protecció de dades), i amb la normativa vigent en matèria de protecció
de dades, s’informa sobre el tractament que es donarà a les dades personals consignades en
aquesta sol·licitud.
Finalitat del tractament. La finalitat del tractament és gestionar les sol·licituds d’ajuts per
contractar personal investigador (contractes postdoctorals) de l’any 2020.
Responsable del tractament. Direcció General de Política Universitària i Recerca.
Termini de conservació de les dades. Les dades es conservaran durant el temps necessari per
complir amb el fi per al qual s’han recollit i per determinar les possibles responsabilitats que
puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de dades.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot
exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de
portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de
dades) davant la Direcció General de Política Universitària i Recerca, mitjançant el procediment
«Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu
Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el
termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la
«Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de
Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).
S’HA DE SIGNAR ELECTRÒNICAMENT
La persona responsable

El representant legal de l’entitat
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[rúbrica]

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA UNIVERSITÀRIA I RECERCA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ,
UNIVERSITAT I RECERCA

