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SOLICITUDE DE CESE COMO MEMBRO DA COMISIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA DO INSTITUTO 
TECNOLÓXICO DE MATEMATICA INDUSTRIAL-ITMATI 

DATOS DO SOLICITANTE 
Nome: 

 

Apelidos:  NIF: 

Teléfono:  

 

Correo electrónico: 

Membro da Comisión Científico Técnica de ITMATI desde a súa primeira xuntanza, celebrada o 
pasado 25 de marzo do 2013, con motivo do proceso de renovación dos órganos de goberno de 
ITMATI aprobado polo Consello de Goberno o pasado 22 de decembro do 2016. 
Solicita: 

 O cese como membro da Comisión Científico Técnica de ITMATI. 

Se o considera conveniente, inclúa os motivos da súa solicitude de cese. 

 

 
 Para completar a solicitude ten que enviar este formulario asinado, ao correo 

itmati@itmati.com, e indicando no asunto Solicitude de de cese Comisión Científico 
Técnica ITMATI 2017. 

 Unha vez recibida a solicitude por parte de ITMATI notificarase a súa recepción e 
resolución á dirección de correo electrónico marcada polo solicitante. 

De acordo co establecido pola Lei Orgánica de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD 15/1999), 
infórmase ao interesado de que estes datos se incorporarán ao ficheiro automatizado de ITMATI que 
manterá o ficheiro da súa titularidade, e está inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos. ITMATI 
aplicará con respecto ao ficheiro, as medidas de seguridade que sexan necesarias co fin de cumprir o 
disposto no R. D. 1720/2007, de 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento 
da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal. Vostede poderá 
exercer, en calquera momento, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, previstos pola 
Lei remitindo un email a itmati@itmati.com. Ao cumprimentar este documento autoriza a utilización dos 
seus datos persoais exclusivamente para o fin solicitado. 
Data 

 

Sinatura 
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