
 ALLOTJAMENT 
ACCOMMODATION 

Alta: _____/______/_____ 
Baixa: _____/_____/____ 

LLOGUER DE PIS 
FLAT TO RENT 

Dades del propietari 
OWNER'S DATA 

Nom i cognoms:_____________________________________________________________ 
FIRST NAME AND FAMILY NAME 

DNI:_________________________ Correu electrònic:________________________________ 
ID Nº E-MAIL 

Telèfons: ___________________________________________________________________ 
TELEPHONE NUMBERS 

Horari de contacte: ___________________________________________________________ 
CONTACT TIMES 

Dades del pis 
FLAT DATA 

Adreça:_____________________________________________________________________ 
ADDRESS 

Codi postal i població:  _________________________  Zona: _________________________ 
ZIP CODE AND CITY  AREA 

Superfície (m2):  _______________   Banys: ____________  Lavabos: ________ 
SURFACE (m2)     BATHROOMS  TOILETS 

Nombre total d'habitacions: _________ individuals: _______ 
TOTAL NUMBER OF BEDROOMS SINGLE 

dobles: _______ 
DOUBLE 

Cada habitació té: 
EVERY BEDROOM HAS

armari de roba:     sí     no 
WARDROBE 

taula d'estudi i cadira individual:     sí       no 
DESK AND INDIVIDUAL CHAIR 

llençols i mantes:   sí     no 
SHEETS AND BLANKETS 

Rampes d’accés: sí     no Rentadora:   sí      no 
WASHING MACHINE 

Nevera:   sí      no 
REFRIGERATOR ACCESS RAMPS 

Televisor: sí     no Wifi : sí     no 
TV SET 

Telèfon:   sí      no 
TELEPHONE  wifi 

Estris de cuina:    sí     no 
KITCHEN EQUIPMENT 

Ascensor:  sí     no 
LIFT 

Calefacció: central      individual     no 
sí      no 

HEATING 

Sexe:     nois noies 
SEX MALE FEMALE 

indiferent DOESN'T 
MATTER 

Preu mensual:    euros Despeses:          euros 
COST PER MONTH ADDITIONAL EXPENSES 
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Mitjà de contacte:
(Correu electrònic, whatsApp, telèfon/ Email, whatsApp, phone.)

Llengües de comunicació:
LANGUAGES SPOKEN

Pis adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda:
Apartment adapted for people with 
reduced mobility

La UdL no és responsable de la gestió de les ofertes que es publiciten, només proporciona informació que han facilitat els mateixos 
propietaris. La UdL no es responsable de la gestión de las ofertas que se publican, tan solo proporciona información que han 
facilitado los mismos propietarios. The management of the flats is not UdL responsability. The information about the flats is offered 
to studients and it's provided by the owners.



Observacions:
COMMENTS______________________________________________________________ 

Informació sobre tractament de dades personals 

En relació amb les dades facilitades a través d’aquest document, us facilitem la següent 
informació:  

-    Responsable del tractament: 
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. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. 

-    Finalitat del tractament: 
Publicitat d'ofertes d'allotjament per a l'estudiantat de la UdL. 

-    Base Jurídica:  
La UdL només tractarà les dades facilitades a través del formulari per a la finalitat indicada i 
sempre que la persona titular de les dades hi doni el consentiment. 

-    Destinataris: 
Només tindran accés a les vostres dades l'estudiantat de la Universitat de Lleida. Les vostres 
dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea. 

-    Termini de conservació de les dades :  
Les dades només s'utilitzaran durant el curs acadèmic en què s'hagin facilitat, i es 
destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i 
eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental 
aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). 

-    Drets de les persones titulars de les dades: 
Podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-
vos al tractament, i sol·licitar la limitació del tractament, mitjançant un 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. 

Lleida,   de    de 202 
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(Signatura electrònica)

no S'accepten reserves per tot el curs:      sí       
ACCEPT RESERVATIONS FOR ENTIRE COURSE

S'accepten reserves per 5 mesos:       sí         no 
ACCEPT RESERVATIONS FOR 5 MONTHS

mailto:sg@udl.cat
mailto:dpd@udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/
mailto:dpd@udl.cat
https://seu.apd.cat/
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