
SOL·LICITUD DE CORRECCIÓ DE DADES PERSONALS I BANCÀRIES 

En/Na ______________________________________________ amb NIF/NIE/Pass ________________, 

telèfon mòbil _______________ i correu electrònic _________________________________, que s’ha 

matriculat en la facultat/escola ______________________________________________________ en la 

titulació_____________________________________________________________________________ 

demana que les dades de matrícula original siguin modificades tal com s’indica a continuació. 
CORRECCIÓ DE DADES PERSONALS 

_______________________________  ____________________________   _____________________________ 
Nom                           Primer cognom                 Segon cognom 

 __________________________ 
 NIF / Doc. identitat / Passaport

Domicili  Núm.     Escala   Pis – Porta 
_______________________________________________________  _____  _____   _________    _________

Codi postal 

_____________________________________________________________________    _____________________ 
Població Telèfon mòbil

_______________________________________________________ 
Correu electrònic  

_____________________________   
Nacionalitat        

___________________________________________ 
Lloc naixement 

_____________ 
Data naixement 
(dia/mes/any) 

CORRECCIÓ DE DADES BANCÀRIES 

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament poden modificar-se amb una antelació mínima 

de 15 dies al segon o tercer termini de pagament. 

Titular del compte: NIF/NIE/Passaport del titular:  _________________________

Nom Primer cognom Segon cognom
_____________________________  _____________________________   ____________________________

_______________________________________  ____________________
IBAN  SWIFT/BIC 
En cas que la persona que sol.licita el canvi no sigui titular del compte, caldrà una ordre de domiciliació pel titular del 

compte autorizant el càrrec.
 Vull que aquest sigui el compte principal on s'efectuin tots els cárrecs 

M.2
CURS _____

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant la present sol·licitud, i que no consten en el vostre 
expedient acadèmic, us informem que:
La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades personals facilitades (dades de contacte del 
representant: Secretaria General. Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de 
protecció de dades: dpd@udl.cat). Les dades són imprescindibles per poder resoldre la vostra sol·licitud; s’utilitzaran 
només amb aquesta finalitat, i es conservaran sempre atès que formen part del vostre expedient acadèmic. La UdL no 
cedirà aquestes dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. Podeu accedir a les vostres dades; 
sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que 
sigui compatible amb les finalitats de la vostra sol·licitud, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També podeu 
presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de 
l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

En relació amb les dades personals facilitades mitjançant aquesta sol·licitud que consten en el vostre expedient 
acadèmic, us informem que ja vau donar el vostre consentiment informat a l’ús d’aquestes dades en el moment de 
formalitzar la matrícula, atès que l’objecte de la present sol·licitud  és una de les finalitats inherents a la vostra sol·licitud 
de matrícula i a la gestió del vostre expedient acadèmic.

ADREÇAT A:     DEGANAT / DIRECCIÓ DE CENTRE

Data: 
Signatura:
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