
A , en data 

El Sr./la Sra.   amb DNI/passaport núm. 

,  autoritza  a  la  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  a  enregistrar  i
difondre  la  seva  imatge  i/o  la  veu en  l’àmbit  de

d’acord amb les condicions següents:

1. La Universitat Politècnica de Catalunya pot enregistrar la imatge i/o la veu del 
sotasignat/de la sotasignada durant la seva participació, així com copiar-les en
un altre suport, amb finalitats de conservació o difusió.

2. La  Universitat  Politècnica  de  Catalunya  pot  difondre,  publicar  o  comunicar
l’enregistrament, de manera íntegra o parcial, amb finalitats de promoció, de
recerca, i de suport o il·lustració de la docència.

3.- El  sotasignat/de  la  sotasignada  autoritza  la  difusió  de  l’enregistrament
mitjançant la llicència Creative Commons següent:

Reconeixement–NoComercial–SenseObraDerivada  
(CC BY-NC-ND 4.0)

Signatura: 

Al signar aquest document, dono el meu consentiment a la UPC per al tractament
de les dades de  caràcter  personal  esmentades en aquest  formulari,  tal  com es
descriu en la següent taula:

Informació sobre protecció de dades

Responsable del 
tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
CaminsTECH - UTGAC
 +34 401 70 65
https://caminstech.upc.edu
serveistic.camins@upc.edu 

Dades de contacte del 
delegat de protecció 
de dades

Universitat Politècnica de Catalunya
Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN

Finalitat del 
tractament

F009 Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, imatges, 
etc.). Més informació en aquí  https://rat.upc.edu/ca/registre-de-
tractaments-de-dades-personals/F009 .

Legitimació

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu 
consentiment posant-se en contacte amb el Responsable del tractament. 
En cas de revocació del consentiment per al tractament, el responsable 
del tractament no pot garantir l'eliminació total i immediata de les 
publicacions digitals i / o impreses ja difoses.

Destinataris
Públic en general interessat a accedir als nostres mitjans impresos o 
electrònics, incloent-hi Internet, per a finalitats docents, d'investigació o 
promoció.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. 
Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.
Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-
dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets

Termini de 
conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la
nostra política de conservació.  
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-
europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-
caracter-personal

Reclamació
Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una 
reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat
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