Fundació Universitat-Empresa de les llles
Balears Cra.de Valldemossa, km.7,5
07122 Palma (llles Balears)
CIF:G07779895

FULL D'ENCÀRREC DE SERVEIS, Art. 83 LOU
DATA DE L'ENCÀRREC:
ENTITAT/EMPRESA/ORGANISME/INSTITUCIÓ A FACTURAR
Nom de l’empresa:

CIF/NIF:
Direcció:
Codi Postal:

Població:

Persona de contacte:
Email de la persona de contacte:
DIRECTOR DEL PROJECTE O INVESTIGACIÓ
Temps
parcial

Nom:

Temps
complet

Règim de dedicació

Categoria acadèmica:
NIF:
Direcció particular:
Població:

Codi Postal:

Email:

Telèfon:
OBJECTE DE L'ENCÀRREC:

Data de facturació:
IVA (%):

21

Durada del contracte:
LA PART CONTRACTANT,

Import de l'encàrrec (sense IVA):
0,00€

Import a facturar (IVA inclòs):

0,00€

0,00€

mesos
RECTOR

INVESTIGADOR/A RESPONSABLE,

Llorenç Huguet Rotger
El/la responsable en cas d’incompliment dels termes de la comanda serà l’investigador/a signant de la mateixa.
La Universitat retindrà els drets per a l’ús dels resultats generats en el marc d’aquest encàrrec per a finalitats d’investigació i docència. Tant a la sol·licitud del dret de propietat industrial com a la
publicació dels resultats de la investigació o el treball s’hauran de respectar els drets investigadors, en especial el dret a ser designats com a inventors o com a autors.
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
RESPONSABLE: FUNDACIÓ UNIVERSITAT EMPRESA DE LES ILLES BALEARS Adreça: Cra. de Valldemossa km 7.5, 07122 Palma.
Contacte Delegat Protecció de Dades: dpo@fueib.org Web: www.fueib.org
FINALITAT: Gestionar el contracte d'aquest formulari. LEGITIMACIÓ: Consentiment de l'execució del contracte i compliment de les obligacions legals.
TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les seves dades personals seran mantingudes mentre es mantingui la vigència del present document d'encàrrec. En finalitzar el mateix es mantindran durant els
terminis legals estipulats DESTINATARIS: el Responsable. És possible que les seves dades es cedeixin a altres entitats col·laboradors necessàries per a la consecució de la finalitat abans
esmentada. No es cediran les dades a tercers, excepte obligació legal. Altres destinataris: SI □ NO □ Web del Responsable del tractament DRETS: vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat. En cas de desitjar exercir qualsevol dels drets esmentats, el Responsable li facilitarà un formulari adequat, que ha de ser presentat en l'adreça a dalt
indicada, adjuntant el seu DNI o passaport o bé a la següent adreça de correu electrònic: dpo@fueib.org. Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el
supòsit que consideri que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets (www.agpd.es).

