Protecció de dades
Les dades de caràcter personal seran tractades per la UPC, en el seu caràcter de «responsable»
i seran incorporades a les activitats de tractament «F03.19 Gestió de premis o esdeveniments
similars organitzats per la Universitat» i «F005 Difusió mitjançant llistes de distribució d'activitats
d'extensió universitària culturals, artístiques i socials». La finalitat del primer tractament de dades
personals serà la gestió i resolució de la present convocatòria i es basa en la seva sol·licitud de
participació en ella. La finalitat del segon tractament de dades personals serà la difusió via correu
electrònic
d'informació
cultural
a
i
es
basa
en
el
seu
consentiment.
Les dades relatives als guanyadors dels premis es publicaran al web del departament i en xarxes
socials.
Informació sobre protecció de dades
Responsable del
tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Departament d'Enginyeria Química
direccio.eq@upc.edu

Dades de contacte del Universitat Politècnica de Catalunya
delegat de protecció de Carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona SPAIN
dades
proteccio.dades@upc.edu
F03.19 Gestió de premis o esdeveniments similars organitzats per la Universitat. I Concurs de
fotografia E.Q
Finalitat del tractament
F005 Difusió mitjançant llistes de distribució d'activitats d'extensió universitària culturals,
artístiques i socials. Informació cultural E.Q.
Legitimació

F03.19 per Contracte.
F005 per Consentiment. Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu
consentiment posant-se en contacte amb el Responsable del tractament.

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/normativaeuropea-de-proteccio-de-dades/drets

Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi i de
Termini de conservació les reclamacions que es puguin formular, i mentre sigui necessari per a qualsevol dels
propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació.
Reclamació

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

Quan una persona que pren part en el concurs facilita les seves dades personals, està donant el
seu consentiment explícit perquè la UPC faci els tractaments de les dades personals
proporcionades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació, segons el
que es descriu en l'apartat de protecció de dades de les Bases generals.

