
 

 
 

 

En el marc de l’ajut a l’estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o amb 
circumstàncies personals sobrevingudes es requereix la següent documentació que contindrà 
les següents dades personals sobre vostè: 

• Fotocòpia del DNI/NIE o passaport. 

• L’acreditació de la situació econòmica actual: els ingressos actuals de la unitat familiar. 

• Còpia de l’acreditació de la renda de l’any 2020 dels membres de la unitat familiar, 
informació fefaent sobre la situació econòmica de la renda i el patrimoni, el certificat 
resum de la declaració anual de l’IRPF o el certificat d’imputacions, a més del certificat 
emès per l’Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de la renda. 

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals: 
 

(1) El responsable del tractament de les seves dades és la Secretaria General de la Universitat 
de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és dur a terme la gestió dels ajuts a l'estudi per als 
estudiants amb dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. (3) 
Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les i sol·licitar-ne la limitació dels 
tractaments, en determinades circumstàncies. (4) També podeu consultar la informació 
addicional en el revers d’aquest document. 

 
 

Jo ............................................................................, amb DNI/NIE/passaport .............................., 
declaro que sóc membre de la unitat familiar de .........................................................................., 
en qualitat de (pare, mare, etc.) ..................................i consento que, d’acord amb els termes 
indicats en el dret d’informació, les meves dades personals siguin objecte del tractament derivat 
de la sol·licitud d’ajuts a l’estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques especials o amb 
circumstàncies personals sobrevingudes, que es presentin com a documentació adjunta  a aquesta 
sol·licitud i que la seva presentació autoritzi la UB a obtenir i contrastar amb els organismes 
públics les dades de la meva persona, amb l’objectiu de resoldre elprocediment. 

 
 

..............................................., ....... de ............................................. de 20..... 

Signatura: 

Model a signar per les altres persones membres de la unitat familiar 



 

 
 

 
Responsable del 
tractament 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona  
secretaria.general@ub.edu 

Finalitat del tractament Gestionar els ajuts a l'estudi per als estudiants amb dificultats 
econòmiques especials o circumstàncies personals sobrevingudes. 

Base jurídica Compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 
Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, Llei 1/2003, 
de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya i Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions). A més, el consentiment 
explícit per al tractament de dades pertanyents a les categories 
especials de dades personals. 

Termini de conservació 
de les dades 

Es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat 
per la qual van ser recollides i per determinar les possibles 
responsabilitats que se’n poguessin derivar. 

Destinataris La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els 
encarregats de tractament. No es contempla cap cessió de dades, 
tret que sigui obligació legal. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la 
supressió, l’oposició o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a 
la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu 
postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o 
per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi 
adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us 
identifiqui. 

Delegat de protecció de 
dades 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament 
podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per 
correu postal (Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló Rosa, 
08028 Barcelona), o per correu electrònic 
(protecciodedades@ub.edu). 

Autoritat de control També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

 

Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals 
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