CONSENTIMENT INFORMAT PER PARTICIPAR EN EL PROJECTE TRANSLINGUAM-UNI
Estimat/estimada estudiant,
Moltes gràcies pel teu interès en el projecte de recerca Translinguam-Uni. Per participar en el projecte,
necessitem que donis el teu consentiment per escrit.
Per tant, si us plau, després d’haver llegit la informació sobre el projecte que trobaràs en aquest enllaç
https://www.upf.edu/web/translinguam-uni/informacio-per-als-participants, emplena els espais en blanc en
aquest arxiu PDF i envia’l directament a la professora Mireia Trenchs, mireia.trenchs@upf.edu, investigadora
principal del projecte.
La teva informació personal es tractarà amb absoluta confidencialitat.
Gràcies de nou per la teva participació. Si necessites més informació sobre el projecte, pots explorar el nostre
lloc web https://www.upf.edu/web/translinguam-uni.
Salutacions,
Prof. Mireia Trenchs

Jo confirmo que he llegit tota la informació relacionada amb el projecte de recerca Translinguam-Uni
(https://www.upf.edu/web/translinguam-uni; Ref.: AEI/FEDER, UE-PGC2018-098815-B-100) i que
participaré voluntàriament en aquesta recerca. Confirmo que he rebut suficient informació sobre el
projecte i que dono el meu consentiment per tal que les dades que proporcioni als investigadors puguin
utilitzar-se anònimament amb finalitats acadèmiques, educatives i científiques.
NOM I COGNOMS: ......................................................................... [Escriu aquí el teu nom i cognoms tal com
apareixen al teu carnet universitari]
EL MEU CODI D’IDENTIFICACIÓ PER AL PROJECTE ÉS: ......................... Per escriure el codi, fes el
següent:
Escriu les tres primeres lletres del teu nom + les tres primeres lletres del teu primer cognom
+ 21. Fes servir sempre el teu nom i cognom tal com consten al teu carnet universitari. Si el teu
nom o cognom no té més de 3 lletres, afegeix un x darrere la segona lletra de cadascun.
Per exemple, per a Mireia Trenchs el codi és MIRTRE21; per a María de los Ángeles Oliva el
codi és MAROLI21, per a Michael Paul Newman el codi és MICNEW21 i per Li Ke el codi és
LIXKEX21.
LA MEVA ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC UNIVERSITARI: ........................................................
DATA: ................................................... [Escriu aquí la data en què dones el teu consentiment].
SIGNATURA:
Nota de la Universitat Pompeu Fabra
D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la informació de protecció de dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.+34935422000. Podeu contactar amb
el Delegat de protecció de dades de la UPF a través de l’adreça dpd@upf.edu.
FINALITAT: realització del projecte de recerca descrit. Les dades personals es conservaran durant el període de realització del projecte i dos anys més
per a la seva validació científica.
LEGITIMACIÓ: el vostre consentiment. Es pot retirar en qualsevol moment.
DESTINATARIS: les vostres dades només seran utilitzades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment
d’obligacions legalment establertes.
DRETS: accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitud de portabilitat, oposició al tractament i sol·licitud de limitació mitjançant enviament de
correu electrònic a gerencia@upf.edu. Si considereu que els vostres drets no han estat atesos correctament, podeu presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

