
 

________________________________________________, amb DNI / NIE núm. __________________, i amb 
el telèfon i adreça de correu electrònic facilitats a la Universitat de Lleida, com a sol·licitant de la matrícula 
d’estudis impartits per aquesta Universitat; 
 

D’acord amb l'article 10.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals; l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, l’article 
9.2 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, que regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals, i d’altra 
normativa  concordant; 
 
DECLARO: 

Que no he estat condemnat / da per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou 
l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació 
sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. 
 
AUTORITZO: 

A la Universitat de Lleida, mentre tingui la condició d’estudiant d’aquesta Universitat, a sol·licitar les dades que 
sobre la meva persona constin en el Registre Central de Delinqüents Sexuals, a l’efecte de comprovar la veracitat 
de la meva declaració. 
 
EM COMPROMETO: 

A comunicar a la Universitat de Lleida qualsevol canvi sobrevingut de la situació declarada, tan aviat com s’hagi 
produït. 
 
Atesa la meva nacionalitat diferent de l’espanyola, 

EM COMPROMETO: 

Quan sigui requerit per la Universitat de Lleida per als estudis que puguin comportar activitats amb menors, a 
aportar el certificat negatiu d’antecedents penals del meu país d’origen, traduït i legalitzat d’acord amb el dret 
internacional. 
 

El responsable del tractament de les dades sobre delictes sexuals és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de 
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida: sg@udl.cat; dades de contacte 
del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). 

Aquestes dades són imprescindibles per gestionar la vostra sol·licitud de matrícula acadèmica, i només s'utilitzaran 
amb aquesta finalitat. Es destruiran un cop fineixi la vostra vinculació amb la UdL. 

Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en 
el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en concret, la potestat d'impartir la docència universitària. 

La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. 

Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; 
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la seva sol·licitud de 
matrícula, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden 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 20__ 
 

 

 
(Signatura de la persona declarant) 
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