
 

 

XIV PREMI DE RECERCA PER A LA PAU: Fitxa A 
 

Omplir la fitxa és imprescindible per participar al Premi. S’ha de presentar en paper, amb les signatures 
corresponents i el segell del centre educatiu on l’estudiant cursa el batxillerat durant el curs 2018-2019. 

 
Títol del treball de recerca 

 

 
  

Pseudònim d’autoria 
 

 
 
 

Autoria 

Nom Cognoms DNI Telèfon Adreça electrònica 

     

     

     

 

Tutor o tutora 

Nom Cognoms DNI Telèfon Adreça electrònica 

     

He llegit la clàusula informativa sobre protecció de dades* i accepto que les meves dades s’utilitzin amb la finalitat d’enviar-
me informació, per mitjans electrònics, sobre el Programa PAULA d’educació en drets humans i ciutadania global. 
 

Centre d’ensenyament 

Nom del centre Municipi Adreça electrònica 

   

 
Signatura de l’estudiant: Signatura del tutor o la tutora: Segell del centre: 

 
 
 
 
 

  

 

Data:    
 

* Clàusula informativa sobre protecció de dades:  
En enviar-nos les dades, ens faciliteu el vostre consentiment exprés a tractar-les per gestionar la vostra participació al Premi de 
Recerca per a la Pau. El responsable del tractament de les dades és FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB. Les dades poden ser 
cedides a la Universitat de Barcelona i a les administracions públiques col·laboradores del Premi i, en el cas de nom i cognoms, nom 
del centre i municipi, poden ser objecte de difusió pública. No es realitzaran altres cessions ni transferències internacionals de dades. 
Les dades seran conservades indefinidament o bé fins que ens en sol·liciteu la supressió o hi revoqueu el vostre consentiment; cosa que 
podeu fer en qualsevol moment. També teniu dret a accedir a la informació que tenim de vosaltres, a rectificar-la, a suprimir-la, a 
oposar-vos al seu tractament, a sol·licitar la limitació del tractament, a demanar la portabilitat de les dades i a reclamar davant una 
Autoritat de Control. Per a això, tan sols és necessari que ho comuniqueu mitjançant escrit signat, adjuntant una fotocòpia de 
qualsevol document oficial vàlid que acrediti la vostra Identitat, adreçat a recercapau@ub.edu o al nostre Delegat de Protecció de 
Dades (xlopez@ub.edu), o per correu postal a c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 Barcelona. 
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