
 
 

Dret d’informació i obtenció del consentiment per al tractament de dades personals 

L’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona està organitzant l’edició d’enguany del Taller de 

Física de Partícules, en el marc del qual tractarem les teves dades personals com a persona assistent i, a més, es 

realitzaran fotografies durant l’esdeveniment. Per això cal que et llegeixis la informació relativa al tractament que 

incloem a continuació. Per donar-nos el consentiment per fer-te fotografies durant el taller a fi que en puguem fer 

difusió, cal que ens retornis aquest document completat amb les teves dades i signat.  

Responsable  

del tractament 

Secretaria General de la Universitat de Barcelona 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona 

secretaria.general@ub.edu 

Finalitat del tractament Gestió del Taller de Física de Partícules, incloent la publicació del llistat 

d’admesos al lloc web de la UB.  

Promoció institucional mitjançant la realització de fotografies i la seva 

publicació al lloc web de la UB i al compte de l’Institut de Ciències del 

Cosmos a Twitter i Linkedin i a la seva memòria anual. 

Categories de dades i 

procedència 

Les teves dades identificatives (nom i cognoms, i adreça de correu 

electrònic) han estat facilitades pel teu professor/a de física mitjançant 

el formulari d’inscripció al taller. 

Base jurídica Pel que fa a la gestió del Taller de Física de Partícules, és el compliment 

d’una missió realitzada en interès públic (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’Universitats i Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de 

Catalunya). 

Pel que fa a la realització i difusió de les fotografies, és el teu 

consentiment, que pots revocar en qualsevol moment sense que tingui 

efectes retroactius.  

Termini de conservació 

de les dades 

Les teves dades personals es conservaran durant el temps necessari per 

complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les 

possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar. 

Les fotografies es mantindran publicades durant un termini màxim de 4 

anys, excepte que revoquis el teu consentiment abans d’aquest termini.  

Destinataris Els destinataris de les dades són la UB, si n’hi ha, els encarregats de 

tractament, així com les persones que accedeixin als mitjans de difusió 

indicats. 

Drets de les persones Pots accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, oposició, 

portabilitat o limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria 

General de la Universitat de Barcelona, per correu postal (Gran Via de les 

Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona) o per correu electrònic 

(secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjuntis una fotocòpia del DNI o 

d’un altre document vàlid que t’identifiqui. 

Delegat de protecció  

de dades 

Si consideres que els teus drets no s’han atès adequadament pots 

comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Universitat de 

Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 

Barcelona) o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

Autoritat de control També pots presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades. 

A la vista de la informació exposada, la persona sotasignada declara: 

 Que ha tingut l’oportunitat de fer preguntes respecte a la utilització de la seva imatge. 

 Que ha llegit i entès el contingut d’aquest document abans de signar-lo. 
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 Que entén que aquestes fotografies poden ser vistes arreu del món. 

 Que, amb la signatura d’aquest document, presta el seu consentiment per a la realització, reproducció, 
edició i comunicació de les fotografies on aparegui la seva imatge, en els termes indicats en el dret 
d’informació, i renúncia a tots els drets que li poguessin correspondre. 

Barcelona, __ de _____________ de 20__ 

Nom i cognoms: ___________________________ 

Núm. de DNI, NIE o passaport: _____________________ 

Adreça de correu electrònic: ________________________ 

 

Signatura: 

 


