
 
 

 
 

Formulari de dades de centres preparadors 
Cambridge English Exam Preparation Centre 

 
  

Tipus 
d’operació ALTA ☐ MODIFICACIÓ ☐ 

 
DADES DEL CENTRE PREPARADOR 

Raó social  

Representant legal del 
centre 

 Càrrec  

Nom comercial del 
centre 

 

Adreça postal  Província  

Població  País  

Codi postal  NIF  

Telèfon del centre  

Adreça electrònica  

 
 

DADES DE LES PERSONES DE CONTACTE DEL CENTRE PREPARADOR  
 
Responsable del centre per veure els resultats dels candidats: 
(persona que tindrà accés a la web Preparation Centre Results Online) 

Cognoms i Nom  

Càrrec  

Telèfon de contacte  

Adreça electrònica  

 
Responsable del centre exàmens de Main Suite (Ket, Pet, Fce, Cae i Cpe): 
Cognoms i Nom  

Càrrec  

Telèfon de contacte  

Adreça electrònica  

 
Responsable del centre exàmens de Young Learners (Starters, Movers i Flyers): 
Cognoms i Nom  

Càrrec  

Telèfon de contacte  

Adreça electrònica  



 
 
 
 

 
TRACTAMENT DE DADES DELS CANDIDATS 

 
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació entén que el Centre Preparador haurà informat 
degudament els candidats de que les seves dades seran tractades en els termes següents. 
Les dades que els candidats facilitin al Centre d'Examen per a la realització de les proves seran 
tractades sota la responsabilitat de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ES448, amb 
CIF G17318080, domicili al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Centre d'Empreses 
Giroemprèn), carrer del Pic de Peguera, 11, 17003 Girona, telèfon 972.210.299, amb adreça electrònica 
info.fundacioif@udg.edu. Es tractaran per formalitzar la matrícula i per a l’organització de les proves. El 
tractament estarà legitimat per la prestació de serveis docents en compliment d’una missió d’interès 
públic. Les dades es comuniquen a Cambridge English Language Assessment a fi i efecte de 
reconeixement i expedició dels certificats. Els Candidats poden exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació. Poden adreçar-se també al Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà 
de l'adreça electrònica dpdfundacioif@udg.edu. 

 

 
TRACTAMENT DE DADES DE REPRESENTANTS DEL CENTRE PREPARADOR 

 
Les dades personals que figuren en aquest formulari seran tractades per la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació amb finalitats d’organització dels serveis acadèmics i informació. El 
tractament estarà legitimat per la prestació de serveis docents en compliment d’una missió d’interès 
públic. Les dades es comuniquen a Cambridge English Language Assessment a fi i efecte gestió de les 
proves. Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació adreçant-se a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. Poden 
adreçar-se al Delegat de protecció de dades per mitjà de l'adreça electrònica dpdfundacioif@udg.edu. 
Podeu consultar la política general de protecció de dades de la Fundació UdG: Innovació i Formació des 
d’aquest enllaç.  

 
 
 

 
DATA I SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 

Signatura:       Lloc i data (dd/mm/aaaa) 
 
 
 

☐ Vull rebre informació de les activitats i serveis de la FUdGIF. 
 
*La Fundació UdG acceptarà preferiblement la signatura del document mitjançant certificat digital. 
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