FULL D’INSCRIPCIÓ

1

DADES PERSONALS

Cognoms:
Nom:
D.N.I. / NIE:
Data de naixement:

/

Població:

/

Província:

2

País:

ESTUDIS AMB QUÈ ACCEDEIX

BATXILLERAT
Doctorat

BATXILLERAT + Selectivitat
Prova + 25 anys

Grau

Altres

Titulació universitària:

3

Centre:

TIPUS D’ALUMNE

Ordinari

4

Màster

/ Extraordinari

/ Oient

ADREÇA HABITUAL

Carrer:

Núm:

Població:

Província:

Codi postal:

Telèfons:

Pis:

/

Correu electrònic:

5

ADREÇA DURANT EL CURS

Carrer:

Núm:

Població:

Província:

Codi postal:
Correu electrònic:

Telèfons:

/

Pis:

FULL D’INSCRIPCIÓ

6

FILIACIÓ RELIGIOSA

Laic/a

Religiós/a

Seminarista

Diaca

Diòcesi a la qual pertany:

7

Prevere
País:

Camp obligatori - En el cas de Religiós/a o Seminarista - Especificar Congregació

Orde / Seminari:
Superior de formació:
Telèfon:
Correu electrònic:
Dono el meu vist-i-plau per a que en/na:
pugui realitzar aquests estudis a l’AUSP

(Signatura del superior de formació)

Clàusula formulari de registre matriculació alumnes:
En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i més concretament del seu article 21, us informem
que aquest correu ha estat enviat per l’ATENEU UNIVERSITARI SANT PACIÀ. L’esmentat article permet l’enviament de comunicacions comercials electròniques sempre que hi hagi consentiment o quan hi hagi interessos legítims que el mateix article preveu. Segons l’art. 13 del
Reglament Europeu de Protecció de Dades, teniu dret a exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i / o de
retirar el vostre consentiment. Per a exercir aquests drets podeu dirigir-vos a protecciodades@edusantpacia.cat tot fent menció expressa de
la Facultat, departament o secció de l’Ateneu Universitari Sant Pacià que tracta les vostres dades, a fi de poder-vos atendre amb la màxima
eficàcia i celeritat.
Dono el consentiment a què l’AUSP em pugui enviar e-mails informatius i de promoció dels seus actes.
He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.

Barcelona,

de

Signatura alumne/a

20

