
 

Escola Superior  
de Tècniques de les Arts de l’Espectacle  Número de registre / identificador 

   

 
 
Inscripció al procés d’admissió al projecte formatiu IT-TÈCNICA  edició des 21 - feb 22 
 

Cognoms, Nom  DNI:  

Adreça: Carrer  Núm /Pis  

Codi postal:  Municipi:  

Telèfon  E-mail  

 

Especialitat ESTAE o denominació del Cicle Formatiu de 
Grau Superior de Formació Professional cursat  

 

 
Cal adjuntar a la inscripció: 

 Fotocòpia DNI 

 Currículum Vitae i documentació acreditativa segons bases de la convocatòria. 

 Una fotografia mida carnet (amb el nom escrit darrera) 

 Carta de  motivació (breu exposició dels motius pels quals es volen fer aquests estudis) Màxim 300 paraules 

 Fotocòpia compulsada del títol de Cicle Formatiu de Grau Superior de Formació Professional o certificat del centre on s’han 
cursat els estudis. (El Títol Superior en Tècniques de les Arts de l’Espectacle de l’Institut del Teatre s’acreditarà d’ofici per la 
Secretaria Acadèmica General de l’Organisme) 
 

Data límit de presentació de sol·licituds: 9 d'octubre de 2021 

 

Barcelona,  de  de  Signatura 

 
 
 
 
 

*Veure al dors la informació sobre protecció de dades de caràcter personal 
 

 

 
 
Resguard per al sol·licitant 

 Número de registre / identificador  

 

Cognoms, Nom  DNI:  

 
queda inscrit /a al procés d’admissió per al projecte formatiu IT-TÈCNICA des 2021 – feb 2022 
 

 
Barcelona,  de  de  Segell del centre 

 
 
  

 

  
 



 

 
Informació sobre protecció de dades de caràcter personal: 
 
 
 

Responsable del 
tractament 

Diputació de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 

Dades de contacte de la Delegada de protecció de dades per a consultes, 
queixes, exercicis de drets, i comentaris relacionats amb la protecció de 
dades: dpd@diba.cat 

Finalitat del 
tractament 

Tramitar i resoldre els processos d’admissió i les proves d’accés dels alumnes 
de l’Institut del Teatre, així com la gestió acadèmica i el seguiment de les 
seves activitats en aquest centre educatiu. 

Temps de 
conservació 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 
procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu històric. 

Legitimació del 
tractament 

Execució d’un contracte.  
Les dades personals sol·licitades són d’obligat lliurament per tal de 
desenvolupar la relació administrativa que implica la inscripció als cursos de 
l’Institut del Teatre. 

Destinataris de 
cessions o 
transferències 

No s’han previst cessions més enllà de les previstes per la llei. 
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les dades 
subministrades. 

Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les 
seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu 
electrònica: 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp  
O presencialment a les oficines del Registre: https://www.diba.cat/web/registre/ 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 
interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en què tingui la seva residència 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD.  
Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp

