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 amb 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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Sol·licitud de documents per a justificacions de projectes/convenis
Nom del projecte/conveni (si escau)
1. Documentació (marcau el que correspongui):
Informe desglossat dels costs de nòmina i patronal
Informe de les dates de transferencia mensual de nòmina per perceptor
Documents de les transferències bancàries mensuals globals (segellats pel banc)
Còpies de contractes i/o pròrrogues
Còpia de rebut de salari
Còpia del TC1 del col·lectiu
Còpia del TC2 del treballador
Còpia del model 111 de declaració mensual d’IRPF
Còpia del model 190 de declaració anual d’IRPF
Altres (especificau-ho):

2. Persones a les quals es refereix la documentació:
DNI/NIE

Cognoms i nom

Període al qual es refereix la
documentació

3. Format de la documentació sol·licitada:
Format paper

Format electrònic

Data límit per a la tramesa de la documentació sol·licitada
Persona que sol·licita la documentació
Servei
E-mail

Compulsada
/

/

Extensió telefònica

Per favor, no demaneu més documentació que la que realment necessiteu per a la justificació.
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