Sr./Sra. _______________________________ amb NIF/PASSAPORT ____________ i correu electrònic a
l'efecte de notificacions ___________________________________________ mitjançant aquest
document i amb la finalitat que la Universitat d’Alacant (UA) puga resoldre la meua participació en els
ensenyaments propis, prèvia aprovació d’aquest pel Consell de Govern
DECLARE
Que sóc treballador/a per compte d’altri i amb aquesta prestació no supere el límit de 120 hores
de col·laboració docent en ensenyaments propis de la UA durant aquest curs.
Que sóc autònom/a en un epígraf compatible amb la col·laboració docent en ensenyaments
propis de la UA, i que amb aquesta prestació no supere el límit de 120 hores durant aquest curs
acadèmic.
Que sóc empleat/ada públic/a, però que l’activitat queda exceptuada del règim
d’incompatibilitats com ho estableix l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, acollint-me a l’apartat
h).
Que sóc PDI d’una universitat pública espanyola i faig aquesta col·laboració emparat/ada en
l’article 68.1 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, que em permet
col·laborar amb altres universitats per al desenvolupament d’ensenyaments d’especialització o
activitats específiques de formació
Altres:

Que els continguts aportats en les sessions docents són originals o bé són utilitzats amb el
permís de l’autor/a.

✔

Que em compromet a notificar a la UA qualsevol canvi en la meua situació laboral mentre estiga
participant com a col·laborador/a docent en ensenyaments propis de la UA.

D’acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que
la Universitat d’Alacant tractarà les dades aportades en aquesta fitxa, com també aquelles contingudes
en la documentació que l’acompanye, amb la finalitat de participar com a docent en els ensenyaments
propis, i de gestionar administrativament i promocionar els ensenyaments propis pel Centre de
Formació Contínua de la UA.
La legitimació d’aquest tractament està basada en el consentiment de la persona interessada.
En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades podran ser cedides al Ministeri i a la
Conselleria a carreg de les unitersitats, a altres Universitats, a Sindicats i a les Mutualitats de
Funcionaris, a entitats bancàries col·laboradores, a la Seguretat Social i a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària, amb la finalitat de formalitzar la relació que establireu amb i la Universitat.
Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les dades personals
d’accés, rectificació i supressió, entre d’altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la
Universitat en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica
(https://seuelectronica.ua.es/va/). Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció
de Dades, els vostres drets i la Política de Privacitat de la Universitat d’Alacant en l’enllaç següent:
https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

I perquè així conste, a tots els efectes oportuns, firma aquesta a

Alacant, ____ de ________ de 20__

