
Anexo III - Formulario de Solicitude 

Aceptación das condicións de uso Segundo a LOPD 

• Autorización De acordo coa lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais e 
co Regulamento da UE 2016/679, os datos serán procesados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) con o propósito de xestionar os 
procesos de acceso á universidade, matrícula, continuación de estudos, transferencias, xestión de expedientes académicos, titulacións e cursos de 
posgrao, terceiro ciclo e formación continua, tramitación de reclamacións, recursos, queixas e suxestións, control económico de prezos, enquisas, 
prácticas, así como calquera outra actividade que se inclúa na xestión académica. O responsable do dito tratamento é a Secretaría Xeral da USC, 
cuxos datos de contacto son Praza do Obradoiro, s / n, 15782- Santiago de Compostela, correo: sec.xeral@usc.es, teléfono 881811009. O delegado 
de protección de Os datos son José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es A base da xustificación deste tratamento é a prestación do servizo de 
educación superior (Lei orgánica de universidades e Lei autonómica 6/2013, do sistema universitario de Galicia). Os datos poden transferirse ás 
administracións públicas con competencias na materia e nos casos de obrigas legais. As persoas interesadas poden exercer os seus dereitos de 
acceso, rectificación, eliminación, limitación de tratamento, oposición e portabilidade a través da Oficina Electrónica en  

• https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm 

Tamén poden poñerse en contacto coa Axencia Española de Protección de Datos para facer a reclamación que consideren oportuna. Os datos
conservaranse durante o período no que se realizou o propósito para o que foi recollido, ou o tempo necesario para cumprir as obrigas legais. Unha 
vez cumprido o propósito, os datos que non forman parte da prestación do servizo público quedarán bloqueados ata que transcorran os prazos de
prescrición aplicables. A política de privacidade e protección de datos da USC pode atoparse en 
 http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html 

Autorización: Autorizo o tratamento dos datos proporcionados de acordo coa lexislación vixente

Declaración de datos persoais e de contacto

• Tipo de documento identidade • Número documento de identidade 

• Nome • Apelidos

• Data de nacemento • País de nacionalidade • Sexo

• Enderezo • C. Postal

• Localidade • Concello 

• Provincia • País 

• Teléfono • Email 

• Alumno da USC Si Non 

Datos xenéricos 

• Agrupación para a que se  solicita a bolsa:  

• Declaro: − Cumprir os requisitos académicos establecidos na base Cuarta da convocatoria. 

− A veracidade da documentación e da información adxunta na solicitude, c omprometéndome a probar 
documentalmente tódolos datos que figuran nela se a Universidade de Santiago de Compostela requíreos.  

− Non incorrer en ningunha das causas de inhabilitación previstas non artigo 13.2 de Lei xeral de subvencións 
28/2003, do 17 de novembro.  

− Non ter concedida ou solicitada ningunha outra axuda para a mesma finalidade 

• Conforme coa declaración responsable Si 

Sinatura:

https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm
http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html
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