
El/la qui subscriu _________________________________________________________________________ 

nascut/da el ____ de ______________________ de _________, amb DNI/Passaport ___________________ 

natural de ______________________________ província (país) ___________________________________ 

amb domicili a ___________________________________________________________________________ 

de_________________________________, codi postal _________ , província ___________________, 

telèfon ______________________ i correu electrònic ____________________________________________ 

SOL·LICITA a l’Institut Superior de Ciències Religioses «Sant Fructuós» el títol i el suplement europeu al 
títol de: 

 BACCALAUREATUS IN SCIENTIIS RELIGIOSIS (equivalent al títol universitari oficial de GRAU) 

 LICENTIATUS IN SCIENTIIS RELIGIOSIS – especialitat CRISTIANISME ANTIC (que equival al títol universitari 
oficial de MÀSTER) 

Tarragona, a ____ de ___________________ de _________ 

(Signatura) 

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 els/les alumnes i usuaris de l’Institut; 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 el que l’interessat/da 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
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