
Informació sobre Protecció de Dades Personals i legitimació per consentiment  
 
En compliment del que estableixen la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
personals, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquesta 
sol·licitud seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la UPC per dur a terme una 
gestió correcta del concurs, segons s’indica en aquesta taula 
 

Informació sobre protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Departament de Física 
https://fisica.upc.edu/ca 
usd.utgcntic@upc.edu 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Universitat Politècnica de Catalunya 
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN 

Finalitat del tractament 
F03.19 Gestió de premis, concursos, donacions o esdeveniments similars 
organitzats per la Universitat. Més informació en aquí  
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F03.19.  Premis 
als millors pòsters de Recerca del 2020 

Legitimació 

• Execució d'un contracte en què l'interessat és part pel que fa la participació en 
el concurs. 

• Basat en el consentiment que se li sol·licita, per a la divulgació del seu pòster, i 
si s’escau, de la seva imatge i veu. Pot retirar el seu consentiment posant-se en 
contacte amb el Responsable del tractament. 

Destinataris Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o electrònics, 
incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o promoció. 

Drets de les persones 
Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se 
al tractament. Portabilitat de les dades. 
Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets 

Termini de conservació 
Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra 
política de conservació.  https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-
dades-de-caracter-personal 

Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació 
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat 

 
 
En signar aquest document, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin 
tractades pel Departament de Física amb la finalitat de la publicació del Pòster  i la difusió 
del vídeo amb la vostra imatge i veu, en cas de ser un dels guanyadors. Aquest 
consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.  
 
Nom i cognoms 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
Lloc i data 

https://fisica.upc.edu/ca

