
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals L'Ajuntament de l'Alcúdia 
l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de l'Alcúdia com 
responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol•licitud que vostè indica en aquesta sol•licitud 
L’Alcúdia et beca 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. 
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les 
dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el 
tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: 
dpd@lalcudia.com 

ANNEX II 

SOL·LICITUD “L’ALCÚDIA ET BECA 2022” 

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL/ DE LA ESTUDIANT 

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM 

DNI DATA DE NAIXEMENT NACIONALITAT 

DIRECCIÓ 

LOCALITAT CODI POSTAL PROVÍNCIA 

TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL CORREU ELECTRÒNIC 

ESTUDIS QUE CURSA I CURS: 

MODALITAT PER LA QUAL VOL SER NOTIFICAT/DA:      PAPER  TELEMÀTIC 

El/la sotasignat manifesta la voluntat de participar en el programa de pràctiques formatives de L’ALCÚDIA ET 

BECA 2022 i ACCEPTA els requisits establerts en les bases i convocatòria, i autoritza a l’Ajuntament de 

l’Alcúdia a realitzar les comprovacions necessàries per a dur a terme aquesta finalitat. 

Assenyaleu si correspon: 

    No haver estat beneficiari/ària en el marc del programa “l’Alcúdia et Beca” en edicions anteriors. 

Sol·licita ser admés en el procediment convocat per a la concessió de les beques esmentades, en les àrees següents 

(indiqueu fins un màxim de tres. Si no se n’indica cap no s’avaluarà la sol·licitud): 

1a. OPCIÓ 2a. OPCIÓ 3a. OPCIÓ 

S’acompanya fotocòpia dels documents següents: 

DNI   

Declaració Responsable (Annex III)  

Certificat del compte bancari emés per la entitat financera, o fotocòpia de la primera fulla 

de la llibreta bancària. El titular del compte ha de ser el sol·licitant de la beca.  

Documentació acreditativa d’estar cursant ensenyances oficials: ensenyaments universitaris 

oficials de Grau, Diplomatura o Llicenciatura. 

Mèrits per a la seua valoració en el concurs, presentats segons l’ordre establert en les bases 

i numerats, adjuntant índex numerat de la documentació presentada. 

Declaració de Renda de tots els membres empadronats en el domicili corresponent a 

l’exercici 2020. O en el seu cas, certificat negatiu de renda i certificat imputació de rendes. 

L’Alcúdia, de de 20 

SIGNATURA 

Nom i cognom:_____________________________________ 
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