AUTORITZACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ A LA THINKATÓ UPF

En/na _________________________________________________, amb DNI/NIE/Passaport
número __________________________, com a pare/mare/representant legal de l’alumne/a
__________________________________________ ,

DECLARO:
Que autoritzo la seva participació a la Thinkató UPF, organitzada per la Universitat Pompeu
Fabra, i que n’he llegit les bases reguladores publicades a la pàgina web
www.upf.edu/web/edvolucio/thinkato, en les quals consten, entre altres informacions, les
condicions relatives a l’ús i la publicació de les gravacions presentades pels participants, i la
possibilitat d’obtenció d’un premi de 1.000 €.

Signatura:

Nom i cognoms:
Lloc i data:

Informació sobre protecció de dades
La Universitat Pompeu Fabra és la responsable del tractament de les dades personals. El tractament es farà únicament
amb la finalitat de gestionar el concurs i fer-ne la difusió. Les dades es conservaran mentre es mantinguin aquestes
necessitats i puguin derivar-se’n responsabilitats legals. La legitimació del tractament de les dades es fonamenta en
l’article 6.1b del Reglament general de protecció de dades, perquè és necessari per tal d’executar aquest contracte,
és a dir, la participació en aquest concurs.
Les dades dels participants seleccionats es publicaran a través d’Internet i igualment s’hi podran publicar els vídeos
presentats, així com fotografies i/o gravacions de la celebració de la Jornada de la Thinkató UPF que tindrà lloc al
campus de la Ciutadella de la UPF. No es produiran més cessions de dades personals, excepte que sigui necessari per
complir les obligacions legalment establertes.
Els participants podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu.
També podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament
mitjançant correu electrònic adreçat a gerencia@upf.edu. A més, si considereu que els vostres drets no s’han atès
adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Aquest document s’ha d’adjuntar al formulari d’inscripció de la Thinkató UPF, juntament amb una fotocòpia del DNI,
NIE o passaport del pare, mare o representant legal que el signi.

