D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat
de l’INSTITUT SUPERIOR DE CIENCIES RELIGIOSES SANT FRUCTUÓS de L’ARQUEBISBAT DE
TARRAGONA, amb la finalitat de poder gestionar el tràmits de matricula, així com altres tràmits
relacionats amb la formació acadèmica requerida.
Pot exercir els seus drets d’accés, cancellació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a la
nostra adreça: EDIFICI DEL SEMINARI, C/ SANT PAU, 4 - 43003 TARRAGONA.
Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i
que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tal de
poder enviar-li aquella informació relacionada amb el seu expedient acadèmic o publicitat que
considerem que pot ser del seu interès a la seva adreça postal, així mateix ens facilita el seu
consentiment per poder cedir les seves dades de contacte, tipus correu electrònic o telèfon, als
professors del centre o a altres alumnes amb la finalitat de facilitar la comunicació per motius
relatius a l’educació impartida al centre entre els docents i els mateixos alumnes.
D’acord amb allò que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el
Comerç Electrònic en el seu article 21, sollicitem també el seu consentiment exprés per a
realitzar les comunicacions publicitàries sobre les diferents activitats que desenvolupem a
l’Institut que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre
mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat.

□ He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat però no desitjo rebre
informació de caràcter publicitari.

□ He llegit i accepto totes les condicions expressades amb anterioritat però no consenteixo la
cessió de les meves dades.

TARRAGONA, ....... de ............... de ..........
Signatura de l’interessat/da

DNI, Cognom i nom:_________________________________________

