Sol·licitud de reintegrament de preus públics
Dades personals
Nom

Primer cognom

DNI/Passaport

Data de naixement

Segon cognom
Lloc de naixement

Carrer/avinguda/plaça, número, pis i porta
Codi Postal

Població

Nacionalitat
Adreça electrònica UAB

Província

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Exposo
Que actualment estic cursant els estudis conduents al títol ____________________________________________________________
Que he anul·lat la matrícula del curs acadèmic ______
Que he anul·lat la matrícula de la/les assignatura/es següents:
Codi

Assignatura/es

Que ha estat acceptada la meva sol·licitud de beca del Ministeri per l’import de la matrícula del curs acadèmic ____________
Que havent abonat l’import corresponent a __________________________________________________________________
Desitjo que s’apliqui el descompte/gratuïtat d’acord amb el document que s’adjunta.
_____________________________________________________________________________________________________

Documentació que s’adjunta
Notificació de la beca del Ministeri.
Document acreditatiu de descompte/gratuïtat: _________________________________________________________________
Full de dades bancàries.
________________________________________________________________________________________________________

Sol·licito
El reintegrament de l’import abonat pels conceptes esmentats
Barcelona, __________________________________
Signatura de la persona interessada

El director / la directora
EUI Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona

Data de presentació:
Registre:

Segell de la Gestió Acadèmica

D’acord amb l’article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, us comuniquem que el termini màxim per a la
notificació de la resolució de la vostra sol·licitud és de tres mesos a comptar de la data de presentació d’aquest escrit; si en el termini assenyalat no s’ha fet la publicació o
notificació, podreu entendre que la vostra sol·licitud ha estat estimada.

Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com a responsable del tractament i en compliment de
Reglament UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, l’informa que les dades facilitades seran tractades amb la finalitat de gestionar l’activitat
acadèmica dels alumnes a efectes de preinscripció, prestació i seguiment de l’activitat acadèmica de l’alumne al centre, i la seva
posterior facturació. El tractament de les seves dades està legitimitat per l’article 6.1.b) del RGPD, atès que el tractament és necessari
per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, sent els destinataris la Universitat Autònoma de Barcelona, entitats
bancàries, si correspon, així com organismes oficials, públics o privats, que tinguin la necessitat d’accedir a les dades. Vostè té dret a
accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a altres drets, tal com s'explica a la informació addicional disponible a
http://eui.santpau.cat.

