
AULES D’EXTENSIO UNIVERSITÀRIA
PER A GENT GRAN.

Matrícula 2022

amb DNI núm

Telèfon

E-mail

Domicili 

núm pis

Població CP

En/Na

Signat alumne/a

[EXEMPLAR PER A L’ALUMNE/A]

Curs general URV                     35 EUROS

20 EUROSAlumne/a 2019/2020

Tarragona, .................. de desembre de 2021

Voleu rebre un recordatori sobre la matriculació de l’any següent? Si doneu
aquest consentiment el podeu revocar en qualsevol moment.

                                    Si                              No

Clàusula de LOPD: En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de ser-
veis d’atenció a la comunitat universitària. Aquest fitxer té com a finalitats, entre
d’altres, la gestió dels principals aspectes de les Aules de la Gent Gran com la
matrícula d’alumnes i la gestió dels ponents.

El responsable d’aquest fitxer és el o la gerent de la URV, amb domicili a
Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir a les vostres dades, a
rectificar-les i, si s’escau, a cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d’adre-
çar un escrit o formulari al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, al car-
rer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, o al registre electrònic de la URV
(https://seuelectronica.urv.cat/registre.html).

[EXEMPLAR PER A L’ASSOCIACIÓ]

Voleu rebre un recordatori sobre la matriculació de l’any següent? Si doneu
aquest consentiment el podeu revocar en qualsevol moment.

                                    Si                              No

Clàusula de LOPD: En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de ser-
veis d’atenció a la comunitat universitària. Aquest fitxer té com a finalitats, entre
d’altres, la gestió dels principals aspectes de les Aules de la Gent Gran com la
matrícula d’alumnes i la gestió dels ponents.

El responsable d’aquest fitxer és el o la gerent de la URV, amb domicili a
Tarragona, carrer de l’Escorxador, s/n. Teniu dret a accedir a les vostres dades, a
rectificar-les i, si s’escau, a cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les
condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquest drets, heu d’adre-
çar un escrit o formulari al Servei d’Atenció a la Comunitat Universitària, al car-
rer de l’Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, o al registre electrònic de la URV
(https://seuelectronica.urv.cat/registre.html).
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