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Secció Territorial Catalana
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Sol·licitud de subvenció per a la realització d’activitats científiques i divulgatives 2023 

 

Nom i cognoms del sol·licitant: 

Centre d’adscripció del sol·licitant: 

Antiguitat del sol·licitant com a membre de la RSEQ: 

Telèfon i correu electrònic de contacte del sol·licitant: 

Activitat per a la que es sol·licita subvenció: 

 

Subvenció sol·licitada: 

Lloc i data de celebració: 

Nombre estimat de participants: 

_________________________________________________________________________ 
Informació addicional que es desitgi aportar 

 

 

 ACCEPTO: He llegit i accepto el tractament de les meves dades i la política de privacitat per poder optar 

a la convocatòria. 

Informació sobre el tractament de dades personals: Les dades de caràcter personal proporcionades pel Candidat interessat en presentar-se a la 

convocatòria seran tractades per la REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA (RSEQ) com a responsable, amb la finalitat de gestionar la seva 

participació d'acord amb les presents bases publicades en el lloc https://www.stcat.rseq.org amb antelació.  

Les dades sol·licitades seran tractades d'acord amb el Reglament 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abri l de 2016 (RGPD), 

i a la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).  

Les dades que li sol·licitem són necessaris i tenen la finalitat de tramitar la seva sol·licitud sent la base de legitimació la relació precontractual per 

la qual opta com a candidat a l'ajuda per a la realització d’activitats científiques i divulgatives de l’any 2023.  

Les seves dades personals seran comunicades a tercers com a part del procés de procés de concessió i, en cas de resultar conc edit l'ajut, per 

complir amb les obligacions legals i tributàries, si així es requereix. La RSEQ conservarà les seves dades com a candidat durant 2 anys, i 

transcorreguts els terminis de conservació o bloqueig de dades, les dades personals seran eliminats d'acord amb les nostres polítiques internes, 

excepte les dades dels beneficiaris que seran mantinguts per raons històriques i estadístiques durant tota la vida útil de la pròpia RSEQ. 

En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les seves 

dades dirigint-se per escrit a la RSEQ, Facultad de Ciencias Químicas, UCM. Avda. Complutense s/n, 28040 Madrid o a l'email: rgpd@rseq.org i / 

o presentar una reclamació, si considera vulnerats els seus drets, davant l’Agencia Española de Protección de Datos a través del web 

www.agpd.es. Li emplacem a que consulti la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en l'apartat política de privacitat de la 

nostra web. 

 

 

 

Signatura 
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