
 
Convocatòria d’ajuts a la matrícula per al Programa Josep Torrellas d’estudis 

universitaris per a més grans de 50 anys de la Universitat de Girona pel curs 2021-22 

 
 

Dades personals 
 
 

DNI / NIE / Passaport*: Feu clic aquí per escriure text. 

Cognom 1*: Feu clic aquí per escriure text. Cognom 2: Feu 

clic aquí per escriure text. 

Nom*: Feu clic aquí per escriure text. 

Nombre de membres de la unitat familiar*: Feu clic aquí per escriure text. 
*Camps obligatoris 

Documentació que cal adjuntar 
 
 

• L’última declaració de la renda de tots el membres de la unitat familiar. 
 
 
 

Declaracions / autoritzacions 
 

Declaro: 
 

1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud. 

2. Que estic obligat/da a comunicar a la Universitat de Girona qualsevol variació que pogués produir-se 

d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, i la de la meva unitat familiar, d’acord 

amb la normativa vigent. 
3. Autoritzo la Universitat de Girona a consultar les meves dades a altres administracions o organismes 

per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i pugui 

consultar-les durant la seva vigència: ☐ 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable de tractament: Universitat de Girona. 
 

Finalitat: organització i gestió de la convocatòria d’ajuts a la matrícula per al Programa Josep Torrellas 
d’estudis universitaris per a més grans de 50 anys de la Universitat de Girona pel curs 
202122d’activitats de formació universitària per a majors de 50 anys. 

 
Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD). 

 
Destinataris: les dades es comuniquen a entitats bancàries amb la finalitat de domiciliar els imports 
corresponents. 



Vicerectora de Territori i Compromís Social 
 

 
 

 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Universitat de Girona. 

 
Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades en aquest enllaç / 
www.udg.edu. 

 
 
 
 
 
 
 

Població Data 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura de la persona sol·licitant 
 

https://www.udg.edu/ca/sobre-el-web-de-la-universitat-de-girona/avis-legal-i-proteccio-de-dades
https://www.udg.edu/ca/sobre-el-web-de-la-universitat-de-girona/avis-legal-i-proteccio-de-dades
http://www.udg.edu/
http://www.udg.edu/


Vicerectora de Territori i Compromís Social 
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