Solicitude de inscrición
PROGRAMA: ARGOS

CAMPUS:

DATOS PERSONAIS
Apelidos:

Nome:

DNI, Pasaporte, NIE:

Sexo:

Lugar de nacemento:

Data de nacemento:

Dirección:

Nº:

H

M
Idade:

Piso, Esc., Bloque:

C.P.:

Cidade:

Provincia:

Teléfono particular:

Teléfono móbil:

e-mail:

Postgrao

Recén licenciados:

NIVEL DE ESTUDOS
Estudante Licenciatura /Grao
Titulación:

Especialidade

Centro:

Curso Académico:

ORIXE DA IDEA
O motivo de argos é o desenvolvemento dun plan de negocio (tanto para unha nova empresa como para unha xa existente)
que pode estar baseado nunha idea propia ou nun resultado/patente da USC. Marca a túa opción:

Idea Propia

Resultado / Patente USC

DATOS DE INTERESE
COÑECEMENTOS PREVIOS EN EMPRENDEMENTO (Curso, xornadas,…)

INDICA OS MOTIVOS POLOS QUE DESEXAS PARTICIPAR NESTE PROGRAMA:

CURRICULUM
Achéganos o teu CV xunto con esta ficha e unha descrición da túa idea (de ser o caso) para a túa inscrición no correo
argos@usc.es

De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de
Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento UE 2016/679, os
datos recabados serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela
(USC) no tratamento de “usuarios de servicios da USC” coa finalidade de Xestión
de personas físicas ás que a Universidade de Santiago de Compostela lles oferte e
preste servicios non académicos.
O responsable de dicho tratamento é a Vicerreitoría de Comunicación, Cultura e
Servizos, Colexio de San Xerome Praza do Obradoiro, s/n.
O Delegado de Protección de Datos é D. José Julio Fernández Rodríguez,
dpd@usc.es
A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas
persoas interesadas.
Non se prevén cesións nin transferencias de datos.
As persoas interesadas poden exercer ante o responsable os dereitos de acceso,
rectificación, supresión, limitación de tratamento oposición e portabilidade a través
de la Sede Electrónica de la USC
https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm
Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a
reclamación que consideren oportuna.
No caso de non facilitar o consentimento, os datos non serán tratados, pero non se
lles poderá ofertar o servizo solicitado.
Os datos serán conservados durante o período no que se realice a finalidade para a
que foron recollidos, ou o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.
Cumprida a finalidade, os datos se bloquearán ou eliminaran.
A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en
http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/index.html

Dou o meu consentimento para o tratamento dos datos proporcionados de acordo
coa lexislación vixente.

