
INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES. Sol·licitud consentiment: Formulari Matrícula 
NOM i COGNOMS:________________________________________________________________________________ 
DNI:                                                                                                              DATA: 
 

D’acord amb el que estableix el REGLAMENT GENERAL DE PROTECCION DE DADES 679/2016 de la UNIÓ 
EUROPEA, (RGPDUE), vostè consenteix que les seves dades siguin recopilades i tractades per l’INSTITUT 
SUPERIOR de CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS» de l’ARQUEBISBAT de TARRAGONA amb la finalitat 
de realitzar el procés de matrícula, poder avaluar la seva assistència acadèmica, realitzar control 
d’assistència, verificacions i certificats acadèmics corresponents, prestar-li els serveis acordats i gestionar les 
tasques administratives, que es deriven, tal com indiquem en la informació sobre protecció de dades. 
 
Informació bàsica sobre la Protecció de Dades 
Responsable: INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS» de l’ARQUEBISBAT de 
TARRAGONA. Finalitat: Gestió de les relacions amb les persones i usuaris de la institució; DPD: Pot contactar 
amb el delegat de protecció de dades de la nostra institució enviant un correu a dpd@arqtgn.cat; 
Legitimació: El tractament és necessari per a l’execució de les sol·licituds i realització dels processos en què 
l'interessat és part. - El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament. - L’interessat/da ha prestat el consentiment per al tractament de les seves 
dades personals per a una o diverses finalitats; Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació 
legal; Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla 
a la informació addicional; Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades a la nostra pàgina web: www.rgpd.arqtgn.cat 
 
He llegit, entès i accepto la recollida de dades, 
Signatura:  
 
 
 
En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç 
Electrònic (LSSI CE), vostè ens autoritza a remetre-li per mitjans electrònics publicitat i comunicacions que 
puguin ser del seu interès i/o documents per a la correcta execució de la relació establerta. 
 
 □ Accepto l’enviament                    □ No accepto l’enviament 
 
Llegit i conforme, 
Signatura: 
 
 
 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut per l’article 18.1 de la Constitución Española, i ve regulat 
per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de Maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar, ja la pròpia imatge, des de l’INSTITUT SUPERIOR de CIÈNCIES RELIGIOSES «SANT FRUCTUÓS» de 
l’ARQUEBISBAT de TARRAGONA, sol·licitem el seu consentiment per poder prendre imatges a l’interior de 
les nostres instal·lacions durant el normal desenvolupament del curs acadèmic amb la finalitat que estan 
puguin ser exposades a la nostra pàgina, així com les diverses publicacions i la pàgina web de l’Arquebisbat. 
 
Jo,_____________________________________________________________ amb DNI ________________ 
autoritzo que les meves imatges puguin ser captades i utilitzades en els termes anteriorment exposats. 
Signatura: 
 
 
 

mailto:dpd@arqtgn.cat

