Sol·licitud individual
PREMI AL MILLOR TREBALL DE FI DE GRAU (TFG) SOBRE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
DE LA CÀTEDRA MANGO DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA UPF - ESCI 2022

Dades de qui presenta la sol·licitud:

Cognoms:

Nom:

Gènere:
□ Home
□ Dona
□ No-binari/ària
□ Altres

NIF/NIE/Passaport:
Institució:

Grau:
Facultat:

 UPF  ESCI
Adreça personal:
Codi postal:
Telèfon de contacte:

Localitat:

País:
Adreça electrònica:

Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) als quals es lliga la recerca (màxim 3):

Títol del treball: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
Nom i cognoms del tutor o tutora del treball: …………………..………………………………………………………………….

•
•
•

Certifico que el contingut del treball és original i que en tinc l’única autoria.
Accepto que el meu treball pugui ser dipositat al Repositori Digital de la Biblioteca de la UPF i
que se’n pugui fer difusió a través de la web de la Universitat.
Declaro que no vulnero cap dret de tercers ja sigui de propietat intel·lectual, industrial, secret
comercial o qualsevol altre, en subscriure aquest document, ni en relació amb el contingut de

•

l’obra, de manera que exonero la UPF de qualsevol obligació o responsabilitat davant qualsevol
acció legal que es pugui suscitar derivada de l’obra dipositada.
Si escau, i el treball resulta guanyador, em comprometo a fer-ne una presentació en un acte
públic organitzat pel Vicerectorat de Compromís Social i Sostenibilitat.

(signatura)

(Lloc)....................................., .......... de ................... del 2022

UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONALS

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona. Pots contactar amb el delegat de
protecció de dades de la Universitat (dpd@upf.edu).
Finalitat: gestionar la convocatòria del Premi al Millor Treball de Fi de Grau (TFG) sobre Responsabilitat Social Corporativa de la
càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa ESCI-UPF. Les dades es conservaran durant la gestió de la convocatòria i
mentre se’n puguin derivar responsabilitats legals. No obstant això, la informació sobre els beneficiaris es mantindrà a la pàgina
web de la Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de
les activitats subvencionades.
Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’art.e 41 de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats).
Destinataris: les dades personals seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no se cediran a tercers, excepte per complir
les obligacions legalment establertes.
Drets: els participants en la convocatòria podran accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, la portabilitat;
oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, seguint els procediments descrits a www.upf.edu/web/proteccio-dades/drets.
Pots contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) si consideres que els teus drets no s’atenen
correctament. En cas de no estar satisfet, pots presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).

