
 

 

II PREMI DE PÒSTERS DE SOSTENIBILITAT I DRETS HUMANS: 
Fitxa A 

 
Títol del pòster 
 
 
  
Títol universitari  Grau   Postgrau  Màster 
 
 
 
 
Matèria Obligatòria  Optativa   Treball Final 
 

      
   Treball Final de Grau (TFG) 

 
Treball Final de Màster (TFM) 

 
Autoria 

Nom  Cognoms NIUB Telèfon Adreça electrònica 
     

 
ODS i Drets Humans amb què es relaciona el pòster 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) Drets Humans 
  

 
Modalitat (se’n pot seleccionar més d’una) 
 

Pòster de conceptes   Pòster d’alternatives  Pòster que il·lustra aliances 
Pòster de problemàtiques  Pòster de recerca  universitat-societat 

 
Tots els materials inclosos en el pòster (textos, imatges...) són d’autoria pròpia o bé es disposa d’una llicència 
d’ús que no infringeix drets d’autoria. 
Accepto i autoritzo la publicació del pòster sota llicència Creative Commons–Reconeixement–No comercial–
Compartir Igual, segons els termes detallats a les bases del Premi, sense data d’expiració. 
 
 
 
 

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 Pòsters 
de Sostenibilitat i Drets Humans. El responsable del tractament de les dades és FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB. Les dades poden 
ser cedides a la Universitat de Barcelona i, en el cas de nom i cognoms i títol universitari, 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 
dpd.solidaritatub@ub.edu o per correu postal a c/ Melcior de Palau 140, planta -1, 08014 Barcelona. 

Signatura de l’estudiant 
 
 
 
 
 

mailto:dpd.solidaritatub@ub.edu
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