Sol·licitud de títol acadèmic i professional no universitari
Dades de l’alumne/a sol·licitant
Nom i cognoms
Data de naixement

DNI/NIE/Passaport
País de naixement

Nacionalitat

Adreça
Municipi

Adreça electrònica

Sexe
Home
Codi postal

Dona

Telèfon

Només si actueu mitjançant representació:

Actuo amb una persona representant

Dades de la persona representant (només si actueu mitjançant representació)
Nom i cognoms

DNI/NIE/Passaport

Adreça

Codi postal

Municipi

Adreça electrònica

Telèfon

Dades acadèmiques
Nom del títol sol·licitat

Codi de l’ensenyament

Any i més d’acabament dels estudis
Nom de centre de finalització i superació dels estudis

SOPEÑA BARCELONA

Codi del centre

08014255

Tipus de pagament
Ordinari
Família nombrosa:

general
especial

Família monoparental
Discapacitat igual o superior al 33%
Víctimes d’actes terroristes (i cònjuges i fills)

Sol·licito
Que s’expedeixi el títol sol·licitat.

Documentació que adjunto
Carnet de família nombrosa (si es dóna el cas)
Carnet de família monoparental (si es dóna el cas)
Resolució de grau de discapacitat (si es dóna el cas)
Acreditació de ser víctima d’actes terroristes (si es dóna el cas)
Lloc i data

Dades comprovades per:
Nom i cognoms ______________________________________________________________

La Fundación Dolores Sopeña – Barcelona, amb CIF: G83915934 situada al carrer Violant d'Hongria Reina d'Aragon, 39 -49, 00828 Barcelona "En nom de l'empresa tractem la
informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat i realitzar la facturació del mateix. El consentiment explícit suposa la legitimació per al tractament de les
seves dades. Les seves dades formaran part de la nostra base de dades durant el temps necessari per complir el servei o les disposicions legals. Destinataris: Les dades no se
cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets (a accedir, rectificar, suprimir, limitar, portar, oposar-se, etc.), de manera
gratuïta davant el responsable del tractament (secretaria@sopenabarcelona.org). Així mateix, pot contactar amb el DPO (dpo@grupolae.net) o presentar reclamació davant
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Informació addicional: Pot sol·licitar-la al responsable o al delegat/da de protecció de dades a les adreces de correu
anteriorment descrites.

