Autorització per a la difusió de treballs acadèmics (TFG, TFM, etc.) a través del
dipòsit institucional UPCommons
Difusió pública del treball acadèmic
En / Na: .................................................................................................................................................................................
amb DNI/ Passaport núm. …………………………………………..……. .autor/a del treball acadèmic (TFG / TFM) titulat:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
autoritzo la comunicació pública del text complet del treball en xarxa mitjançant del dipòsit institucional
UPCommons o plataforma que el substitueixi. Aquesta difusió només es portarà a terme sempre i quan el
corresponent professor director, coordinador o tutor hagi descartat un tractament confidencial..
no autoritzo la comunicació pública del text complet del treball.

Atorgament d'una llicència Creative Commons
[ompliu aquest apartat només si heu autoritzat la difusió del text complet del treball en xarxa, paràgraf anterior]
El sotasignant autoritza la difusió del treball acadèmic:

mitjançant la llicència CC "Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada"
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament però no fer obres derivades (traduccions,
etc.), sempre i quan s'esmenti l'autoria i no es facin usos comercials]
mitjançant la llicència CC "Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual"
[permet reproduir, distribuir, comunicar públicament i fer obres derivades (traduccions, etc.),
sempre i quan s'esmenti l'autoria i no es facin usos comercials]
sense aplicació de cap llicència CC
[les condicions d'ús del treball dipositat són únicament les permeses per la Llei de propietat
intelꞏlectual (BOE núm. 97, de 22/4/1996)]

Difusió pública d'una adreça de correu electrònic
El sotasignant autoritza la difusió del registre bibliogràfic del seu treball:
amb l'adreça de correu electrònic _____________________________@______________

[se ofrece una dirección de contacto que permita la futura comunicación entre el autor/a y los
investigadores, empresarios u otros posibles usuarios interesados en su obra]





En cap cas aquesta autorització implica una cessió en exclusiva dels drets d'explotació de
l'autor/a sobre l'obra ni impedeix l'explotació normal de l'obra a través de les formes habituals.
La durada de la cessió de drets serà indefinida i pot ésser terminada per denúncia unilateral de
l'autor/cedent, per terminació d'ambdues parts de mutu acord o per incompliment de qualsevol de
les parts de les obligacions contingudes a la mateixa.
L'autor/a declara que és el legítim propietari dels drets d'autor de l'obra que s'autoritza. Si el
document inclou obres de les quals no n'és el propietari dels drets d'explotació (fotografies,
dibuixos, textos, etc.), l'autor/a declara que ha obtingut el permís sense restricció del titular
corresponent per atorgar la present autorització.

Signatura de l’autor/a:

……………………………………………. , …………… de …………………………………….. de ……………

En / Na: .................................................................................................................................................................................
amb DNI/ Passaport núm. …………………………………………..……. .autor/a del treball acadèmic (TFG / TFM) titulat:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
dono el meu consentiment a la UPC per al tractament de les dades de caràcter personal recollits en aquest document
tal i com es descriu a la següent taula, que he llegit:
Informació de protecció de dades personals

Responsable del
tractament

Universitat Politècnica de Catalunya.
Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
C/Jordi Girona, 31 (Edifici K2M, Planta S1, Despatx S103‐S104, Campus Nord). 08034
Barcelona
Telèfon: +34 93 401 58 28. Correu electrònic: info.biblioteques@upc.edu

Dades de contacte del Universitat Politècnica de Catalunya
delegat de Protecció de Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio‐de‐dades/normativa‐
europea‐de‐proteccio‐de‐dades/dades‐de‐contacte‐del‐delegat‐de‐proteccio‐de‐dades
Dades
[F05.8.] Dipòsit de la producció acadèmica en el Repositori Institucional. Dipòsit,
preservació i difusió del Treball Acadèmic (TFG o TFM)
Finalitat del tractament
Més informació aquí: https://rat.upc.edu/ca/registre‐de‐tractaments‐de‐dades‐
personals/F05.8

Legitimació

Compliment d’una missió en interès públic: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de
Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; Normativa acadèmica
dels estudis de Grau i Màster de la UPC.
Consentiment de l’interessat per a la difusió del treball acadèmic i/o de la seva direcció de
correu electrònic.

Destinataris

Amb el seu consentiment explícit, el seu treball acadèmic i la seva direcció de correu
electrònic es comunicaran a la persona interessada en la seva obra para finalitats docents,
d’investigació o de promoció.

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

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política
de conservació.
Termini 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

Signatura de l‘autor/a:

……………………………………………. , …………… de …………………………………….. del ……………

