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    Inscripció/matriculació curs 2020/2021 

 

 

 

 
 
 

Informació sobre les dades indicades al formulari on-line d’inscripció/matriculació del curs 
2020/2021  
 
Les dades marcades amb * s’han de complimentar obligatòriament, la resta de dades, si bé no és 
obligatòria la seva complementació es recomana fer-ho amb la finalitat de poder oferir-los unes 
millors prestacions en l’àmbit dels Serveis oferts. 
 

Per a poder dur a terme la correcta gestió del tractament de les seves dades, l’alumne es 
compromet a que les dades facilitades son correctes i veraces, i a comunicar a Secretaria de l’ISUCIR 
qualsevol modificació de les mateixes, en el termini més breu possible. 

L’Institut Superior de Ciències Religioses (ISUCIR) es compromet a tractar les dades obtingudes en 
aquests formularis segons el que estableix la legislació estatal i autonòmica 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

Responsable: BISBAT DE MALLORCA.  

Adreça: Carrer Seminari 4, 07001 de Palma (Illes Balears).  

Correu electrònic: isucir@bisbatdemallorca.org.  

Delegat de Protecció de Dades: dpd@bisbatdemallorca.org.  

Finalitat: Gestionar el seu expedient acadèmic i tot el relacionat amb el mateix i oferir-li unes 
millors prestacions en els serveis educatius que oferim. Enviaments de informació de la institució. 
Legitimació: Execució d’un contracte. Consentiment de l’interessat. Interès legítim del 
Responsable.  

Destinatari: A la Facultat de Teologia de Catalunya, per obligació legal o quan sigui necessari per a 
prestar un servei.  

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, 
portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el 
consentiment mitjançant les adreces postal i electròniques del Responsable i del Delegat de 
Protecció de dades.  

Informació addicional: A la adreça del Responsable i a la pàgina web 
http://www.bisbatdemallorca.org. 
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SOL·LICITUD DE CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS 

Complint amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, el Reglament General de 
Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li sol·licitem el seu 
consentiment per als següents tractaments: 

• Per tal de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat els serveis oferts 
i les activitats realitzades per la nostra diòcesis, sol·licitem el seu consentiment para la 
publicació de les seves dades personals, nom, titulació i cursos als que assisteixi, així com 
gravacions audiovisuals i imatges, en els mitjans propis del BISBAT, com són publicacions 
en format de paper (revistes, tríptics), les pàgines web i comptes a les xarxes socials en què 
estiguem inscrits. 

Podeu consultar la llista de webs, les xarxes socials i els comptes disponibles a la nostra 
política general de privacitat, disponible a la recepció del BISBAT i a la pàgina web 
http://www.bisbatdemallorca.com. 

Addicionalment l’informem que, els comptes en xarxes socials i blogs poden pertànyer a 
empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països no 
reconeguts per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de 
protecció adequat. 

Autoritzo aquestes publicacions: SÍ  NO  

• Publicació, del seu nom i cursos als que assisteixi, així com de les seves imatges i gravacions 
audiovisuals, en mitjans de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions 
d’àmbit religiós. 

Autoritzo aquestes publicacions: SÍ  NO  

• Les seves dades personals, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals, així com els 
cursos als que assisteixi, podran publicar-se en zones d’accés públic dins de les nostres 
instal·lacions, dita publicació tindrà un fi clarament informatiu destinat al personal del 
BISBAT o a tercers que accedeixin a les zones esmentades. 

Autoritzo aquestes publicacions: SÍ  NO  

 

El consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius i per causa justa.  

Palma, dia _____ de _____________________________ de ________ 
 

Nom: Cognoms: 

DNI Signatura 
 
 
 
 
 

 


