28/10/2020

Annex I

UTILITZACIÓ ESPAIS FME (SALES I AULES) DURANT LA FASE DE REPRESA
DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT
En/na ____________________________________________ NIE _______________________________
I representant de l’entitat_______________________________________________________________
amb adreça de correu electrònic de contacte________________________________________________
Activitat a realitzar: ____________________________________________________________________
DECLARO
Que soc coneixedor/a i em comprometo a seguir les indicacions recollides al document “ MESURES PER A
L’ÚS DE LES SALES FME (SALES I AULES) EN LA FASE DE REPRESA” de la Facultat de Matemàtiques i
Estadística de la UPC en vigència al curs 2020-21.
1. A mantenir-me informat/da de les actualitzacions publicades a la web de la UPC i a les webs de les
autoritats sanitàries competents, en relació a les mesures de protecció que pugui prendre la Universitat
com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia.
2. A seguir les indicacions del responsable COVID de l’FME - UPC, per a tot allò que faci referència al
seguiment de mesures de protecció, i a l’obligació de seguir les indicacions que estableixi la normativa
vigent amb l’objectiu d’evitar situacions de risc o de possible propagació de la pandèmia.
3. En conseqüència, donant la conformitat a aquest document, l’FME queda eximida de la responsabilitat
davant de qualsevol succés o incidència relacionada amb la pandèmia de la Covid-19.
En signar aquest document, dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de
caràcter personal recollides en aquest formulari, tal i com es descriu en la taula que trobareu adjunt:
Nom i cognoms:
Signatura:
Data:
Informació i accés a les dades personals
Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
93 401 58 82 unitat.recursos.utgam@upc.edu

Dades de contacte del delegat de
protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F008 Control i accés d’espais.
Utilització de la sala d’actes i sala de juntes FME en fase de represa.

Legitimació

Basat en el consentiment que se li sol·licita, pot retirar el seu consentiment
posant-se en contacte amb el responsable del tractament.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació
legal.

Drets de les persones

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposarse al tractament. Portabilitat de les dades.

Termini de conservació

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

