
REGISTRE D’ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

Sol·licitud d'inscripció Sol·licitud de renovació 

Dades identificatives 

Nom de l’entitat 
CIF Domicili fiscal 
Localitat Codi Postal 
Adreça electrònica Telèfon 
Àmbit d’actuació 
Persona de contacte 
URL del web 
Xarxes socials 

Junta directiva 

President 
Nom i cognoms DNI/NIE Correu electrònic 

Secretari 
Nom i cognoms DNI/NIE Correu electrònic 

Tresorer 
Nom i cognoms DNI/NIE Correu electrònic 

Composició de l’associació 

Filial d’una associació d’abast nacional, estatal o internacional SÍ     NO 

Número de socis estudiants UdL 

Número de socis antics alumnes UdL 

Número total de socis 

Emplenar necessàriament si la sol·licitud és d’inscripció o si voleu fer algun 
canvi: 

Sol·liciteu una adreça de correu electrònic: SÍ NO 
Sol·liciteu poder crear una pàgina web: SÍ NO 

Documentació annexa 

Inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat 
Acta fundacional 
Estatuts 
Certificat dels socis de l’associació estudiants UdL i antics alumnes 



Activitat (breu explicació de les activitats que s'hi desenvolupen): 

Informació sobre protecció de dades 

Responsable del tractament: Universitat de Lleida (sg@udl.cat). 
Delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat.  
Finalitat: Desenvolupament de les tasques de registre i control de les 
associacions d’estudiants de la Universitat de Lleida. 
Base jurídica: les universitats han de facilitar, estimular i donar suport a 
l’associacionisme dels estudiants (art. 40.2 de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya). 
Conservació: mentre no s’extingeixi l’associació. 
Destinataris: Les dades que són objecte d'inscripció són públiques i es mostraran 
a la web del vicerectorat. 
Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, limitació, oposició i portabilitat a través de l’adreça dpd@udl.cat. 
També poden interposar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 

He llegit la informació sobre la protecció de dades 
Sol·licito la inscripció en el Registre d'Associacions de la UdL 

[Signatura] 
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