En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les dades recollides a la vostra sol·licitud
seran incloses en diversos fitxers gestionats per la UIB, la finalitat dels quals és la gestió administrativa i laboral del personal de la UIB. Les dades sol·licitades són necessàries per
complir l’esmentada finalitat i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la. La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades facilitades, per exercir els quals us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció del
responsable de seguretat, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a
utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
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Formulari de sol·licitud d’abonament de les quantitats a què es refereix l’article
1 del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
mesures en matèria d’ocupació pública i estímul a l’economia
(Sol·licitud d’aplicació al personal que hagi canviat d’habilitació respecte al segon semestre
de 2012 o que no es trobi en situació de servei actiu a 1 de setembre de 2015)

, amb DNI número

El senyor / la senyora

,
,

domicili a l’efecte de notificacions a
i adreça electrònica

telèfon de contacte

Actua en representació de si mateix/a
Actua en representació de la persona difunta les dades de la qual es detallen a continuació:
Nom
DNI
Dades administratives del període al qual corresponen la paga extraordinària i l’addicional de desembre
de 2012:
Ministeri / Organisme:
Universitat de les Illes Balears.
Funcionari
Laboral
Situació a dia 1 de setembre de 2015:

Centre directiu:
Universitat de les Illes Balears.
Capítol VI
Altres:
Servei actiu
Situació diferent de servei actiu

Demana:
L’abonament de les quantitats a què es refereix l’article 1 del Reial decret llei 10/2015, d’11 de
setembre.
Perquè es faci efectiva la tramitació (marcau el que sigui procedent):
S’adjunta el preceptiu certificat a què es refereix l’article 1r del Reial decret llei 10/2015, d’11 de
.
setembre, de l’habilitació d’origen.
Es demana la tramitació de la petició d’expedició del preceptiu certificat a què es refereix
l’article 1r del Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre.
En cas de no trobar-vos en servei actiu o assimilat el dia 1 de setembre de 2015, emplenau les dades
bancàries:

E

S

Palma,

de/d’

de 20

Firma,

Sra. Gerent de la Universitat de les Illes Balears.

www.uib.cat

