, amb DNI

Jo,

declaro que he llegit i accepto les bases generals de participació del XXII Concurs
de Traducció convocat per la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de
la Universitat Pompeu Fabra i que en el moment de sol·licitar aquesta inscripció tinc
14 o més anys.
Autoritzo i dono el consentiment per al tractament de les meves dades personals i
per tal que la UPF pugui, tant publicar les fotografies on aparegui la meva
imatge, si n'envio, com captar la meva imatge en fotografies amb motiu del
lliurament dels premis i accèssits del XXII Concurs de Traducció per publicar-les als
seus mitjans de comunicació propis, inclosos els d'accés obert per internet (com el
seu lloc web, canal de Youtube, etc.), amb la finalitat d’informar i
promocionar aquest concurs. Aquesta autorització es concedeix sense limitació
temporal ni geogràfica.
Tractament de dades de caràcter personals
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002
Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la
Universitat (dpd@upf.edu).
Finalitat: realitzar la inscripció al concurs de Traducció i gestionar el seu desenvolupament. Les vostres dades
es conservaran durant l’edició del concurs i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la
seva realització. No obstant, la identificació dels guanyadors es mantindrà a la pàgina web de la
Universitat d’acord amb la legislació sobre transparència. Sempre que hi consti el consentiment, la
fotografia i/o gravació de les persones guanyadores es podrà mantenir a la pàgina web a efectes informatius.
Legitimació: consentiment de la persona interessada. 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. No obstant, es publicarà en la pàgina web la
identificació de les persones finalistes i també les guanyadores d’acord amb la legislació sobre transparència. S’hi
podrà també publicar la seva imatge i veu amb el seu consentiment.
Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la
Universitat (gerencia@upf.edu). Teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.

Signat:

Lloc i data:

