«En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més
fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol•licitud. Les dades sol•licitades són necessàries per complir amb la
finalitat esmentada 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, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir
els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, 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.»

Declaració de resident en territori espanyol
, de nacionalitat
i amb passaport o document identificatiu número

.

DECLARA:

(marcau el que escaigui)

Que dins l’any natural de 20
el territori de l’Estat espanyol .

Palma,
de / d’
ha romàs i/o romandrà MÉS de 183 dies dins

Que dins l’any natural de 20
ha romàs i/o romandrà MENYS de 183 dies
dins el territori de l’Estat espanyol.

I perquè consti i a l’efecte de determinar la seva condició de resident o no resident per
a l’impost sobre la renda de les persones físiques, firma aquesta declaració.

de 20

Firma,

Nota: Aquesta declaració es fa sota la responsabilitat única de la persona interessada
amb l’advertència que incloure dades falses o no comunicar les variacions que tinguin
implicacions, són infraccions greus tributàries i, per tant, es poden sancionar segons
la legislació vigent.
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