BORRAR DADES

RESCISSIÓ DE
CONVENI
Versió 18 (VLC)

SOL·LICITUD DE RESCISSIÓ D’UN CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA
PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES, DE DATA 01/06/2021
Reunits, d'una part, la Universitat Politècnica de València, d'ara endavant UPV, amb CIF Q4618002B, i en nom i
representació seues la Sra. Mª Dolores Salvador Moya, Vicerrectora d'Ocupació i Formació Permanent,
actuant per signatura de l'1 de juny de 2021 del Sr. Rector D. José Esteban Capilla Romá
D'una altra part, l'empresa o institució
i en nom i representació seues el Sr./la Sra.:
con NIF
I càrrec

amb CIF

I d'una altra part, l'estudiant, Sr./Sra.:
Centre docent: - Selecciona el Centro Docente -

amb NIF

Les parts reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte i subscriuen la present RESCISSIÓ de la
pràctica de codi
, d'acord amb la legislació espanyola vigent i la del pais de realització de
la pràctica, la normativa aprovada pel Consell de Govern de la UPV i la normativa específica del centre docent de
l'estudiant, en matèria de pràctiques en empreses.

DADES DE LA RESCISSIÓ:
Últim dia de realització de la pràctica:
Motivada per les raons seguents:

Per la Universitat Politècnica de València
La VICERECTORA D’OCUPACIÓ I
FORMACIÓ PERMANENT

L’ESTUDIANT

Per l'empresa o institució
EL/LA REPRESENTANT LEGAL

Mª DOLORES SALVADOR MOYA
(Por deleg. firma del Rector de fecha 1/06/2021)

EL RECTOR DE LA UPV

* Protecció de dades de caràcter personal i d'informació sensible: Se us informa que la Universitat Politècnica de València tractarà les vostres dades per a la gestió
administrativa i acadèmica, la coordinació i l’avaluació de les pràctiques externes. Podeu exercir els vostres drets personals d’accés, rectificació, supressió, limitació i
oposició a través dels mitjans electrònics o físics indicats en la informació addicional del tractament. Podeu consultar tota la informació del tractament a través de l’enllaç
següent: http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/pdp-v .
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