Formulari de presentació de candidatures col·lectives al
Premi Treball de Fi de Grau (TFG) a la Recerca en Gènere

Els/les estudiants
Nom

Cognoms

DNI

Coautors/coautores del TFG titulat:................................................................................................

Autoritzen a:
Nom

Cognoms

DNI

A presentar la candidatura col·lectiva al Premi TFG a la Recerca en Gènere.

Data i lloc:........................................................................................................................................

(Signatures dels coautors i coautores)

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del Tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002
Barcelona Telèfon | 93 542 20 00.
Finalitat: realitzar la inscripció en la convocatòria al premi al millor Treball de Fi de Grau (TFG)
a la Recerca en Gènere i gestionar-ne el desenvolupament. Les vostres dades es conservaran
durant l’edició de la convocatòria corresponent i mentre es puguin derivar responsabilitats
legals de la seva realització. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i
documentació. No obstant això, la informació sobre les persones premiades es mantindrà a la
pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència, i les dades del
treball premiat es tractaran mentre perduri la seva publicació a l’e-Repositori.
Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’article 92 de la Llei orgànica 6/2001,
d’universitats).
Destinataris: les vostres dades seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, per la resta
d’entitats coorganitzadores del premi i per proveïdors de serveis de la societat de la informació
amb els quals s’hagin signat prèviament contractes de prestació de serveis que preserven la
privacitat. Les dades no es cediran a altres tercers, excepte per al compliment d’obligacions
legalment establertes. No obstant això, es publicarà a la pàgina web la identificació de les
persones premiades d’acord amb la legislació de procediment administratiu i la legislació sobre
transparència; la identitat, la fotografia i/o la gravació de les persones guanyadores o
participants també es podrà difondre mitjançant la pàgina web o altres mitjans de comunicació
a efectes informatius, i les dades incloses a les obres dipositades a l’e-Repositori podran ser
consultades igualment a través d’Internet per qualsevol persona arreu del món.
Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en
determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació,
mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu
contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per a qualsevol
consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas que no
quedeu satisfet podeu presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).

