
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ELECCIONS A DIRECTOR O DIRECTORA DE
L’INSTITUT DE TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES

2021 

COGNOMS I NOM (escriure en majúscules):

DNI (o document identificatiu equivalent):

TELÈFON (optatiu): 

CORREU ELECTRÒNIC:

Declaro:
Que  compleixo  tots  els  requisits  per  poder  concórrer  com  a  candidat  o
candidata  a  les  Eleccions  a  director  o  directora  de  l’Institut  de  Tècniques
Energètiques 2021

Per tant, us comunico la presentació de la meva candidatura en les eleccions a
director  o  directora  de  l’Institut  de  Tècniques  Energètiques  2021 que  se
celebraran el proper dia 26 d’octubre de 2021.

SIGNATURA

Lloc i data

En el cas que la denominació d’aquesta candidatura inclogui les sigles d’alguna entitat públicament reconeguda, cal
presentar l’autorització d’aquesta entitat (art. 39.4 del Reglament Electoral de la UPC).

SECRETARI/A DE l’Institut de Tècniques Energètiques 



Informació sobre protecció de dades 
Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya

Adreça Unitat o Servei

Telèfon i/o correu electrònic Unitat o Servei
Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Universitat Politècnica de Catalunya 

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona 
Finalitat del tractament F001 Gestió òrgans de govern i processos electorals. Més informació aquí: 

https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F001

Tractament de les dades que es recullen mitjançant el formularis de presentació de 
candidatures (Descripció específica; ex: del Claustre Universitari de la UPC)

Legitimació Compliment d’una missió realitzada en interès públic: 

       Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

       Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.

       Estatuts UPC.
Destinataris Les vostres dades no se cediran a tercers, tret que sigui d'obligació legal.

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. Més informació aquí: 
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 


