Referencia:

D.4. FORMALIZACIÓN DA PRÁCTICA ACADÉMICA EXTERNA
CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA
Empresa/entidade :
CIF :

Data do convenio:

ENDEREZO DO CENTRO ONDE SE REALIZARÁN AS PRÁCTICAS
Vía e número :
C.P.

Localidade :

Provincia:

Teléfono:

TITOR/A DA EMPRESA OU ENTIDADE
Nome e apelidos:
Cargo:
Teléfono:

Correo electrónico:

DATOS DO/A ESTUDANTE
Nome e apelidos:
NIF:

Ano nacemento:

Teléfono:

Correo electrónico:

Campus: Vigo
Facultade ou Escola :
Titulación:
Curso:
¿Realizou anteriormente unha práctica?

Ano de inicio de estudos universitarios:
¿En qué curso?

Empresa

TITOR/A ACADÉMICO
Nome e apelidos:

Teléfono:

Departamento:

e-mail:

Centro:
CARACTERÍSTICAS DA PRÁCTICA
Tipo de práctica: Académica externa extracurricular
Período de realización: do
ata o
Horas totais: horas
Horario:
Achega económica bruta mensual por parte da empresa: 0 €
PROXECTO FORMATIVO
Obxectivos educativos

Actividades a desenvolver:

Modalidade

Non Remunerada

Lugar realización: Pontevedra

D.3. COMPROMISO DO ESTUDANTE EN PRÁCTICAS
D.
DECLARA QUE:
Non mantén relación laboral algunha neste momento nin durante a duración das prácticas coa empresa/institución na que vai
desenvolver as mesmas, sen prexuízo de que estas poidan ser interrompidas para establecer unha relación contractual.
Comprométese a cumprir todas as obrigas estipuladas na normativa vixente que regula a realización de prácticas académicas
externas, así como as establecidas na normativa e Convenio de Cooperación Educativa aprobados pola Universidade de Vigo.
Comprométese a elaborar un informe final da práctica, de acordo coa normativa vixente.
As partes manifestan que coñecen e compren a lexislación europea en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, á que se
someten de forma expresa, comprometéndose a dar un uso debido aos datos de tal natureza que obteñan como consecuencia do
desenvolvemento do presente convenio, no marco do disposto polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, de 27 de abril de 2016.
As partes comprométense a tratar os datos de carácter persoal coa finalidade exclusiva de realizar o servizo.
As partes comprométense a que os datos de carácter persoal non serán obxecto de ningún tratamento distinto aos previstos neste
convenio.
As partes comprométense a que os datos de carácter persoal non se cederán a terceiros, salvo nos casos en que exista unha obrigación
legal.
As persoas interesadas poderán exercer, no seu caso, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación e
portabilidade nos termos legais previstos, mediante a comunicación ao domicilio social da respectiva entidade.
A entidade colaboradora adoptará as medidas adecuadas para limitar o acceso dos seus empregados aos datos persoais durante a
vixencia deste convenio.
Os datos de carácter persoal deberán ser destruídos ou devoltos, a criterio da Universidade de Vigo, unha vez finalizada a vixencia
do convenio e no momento en que, en cumprimento das condicións pactadas ou legalmente previstas, remate a relación entre ambas
partes; sen prexuízo das excepcións que a normativa e/ou as decisións xudiciais puidesen establecer con respecto ao mantemento
temporal mínimo de certos datos que pola súa natureza así se requira. O mesmo destino haberá de darse a calquera soporte ou
documento no que conste algún dato de carácter persoal obxecto de tratamento.

Asdo.

Lugar e data: Vigo
TITOR/A ACADÉMICO/A

TITOR/A DA EMPRESA

ALUMNO/A

