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Cognoms / Surname(s) *

Adreça electrònica de contacte / Contact email address *

Adreça electrònica de contacte alternativa / Second contact email address

Telèfon de contacte / Contact telephone number *

Títol de la tesi / Thesis title *

Director/a de la tesi / Name of thesis director *

Centre de Recerca CERCA / CERCA research centre *

Data de lectura / Date of presentation *

Àmbit / Field *

Ciències
Llista dels documents que es presenten / List of documents submitted *
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*Camp obligatori
Mandatori field

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en els PREMIS PIONER 2021 suposa la plena acceptació de les bases.
Els participants hauran de signar i remetre aquesta acceptació per correu electrònic a pioner@cerca.cat abans que acabi el
termini de presentació (12 de novembre de 2021). L’incompliment parcial o total de les bases suposarà l’eliminació de la proposta.
Les dades facilitades per les persones sol·licitants seran tractades per Institució CERCA amb l'objectiu de gestionar i resoldre la
concessió de l'ajut, de conformitat amb el que s'exposa en aquestes bases reguladores, en compliment del que disposa el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD). La base legal per al
tractament de les dades és el compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits a Institució CERCA.
Aquestes dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot
cas el que determinin les Bases reguladores de la convocatòria i la normativa d'arxivament aplicable.
La Institució CERCA podrà comunicar les dades de les persones sol·licitants al Departament de Recerca i Universitats per a què
pugui exercir la seva potestat de control sobre la gestió de la Institució, com a entitat adscrita a aquest departament; i a terceres
entitats de l'àmbit públic o privat, en cas que la intervenció sigui necessària per la correcta resolució de la convocatòria o perquè
la comunicació està prevista en alguna norma amb rang de llei.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per
escrit a via Laietana, 2, 08003 Barcelona, o a l’adreça electrònica dpd@cerca.cat, tot indicant clarament el dret que es vol
exercitar. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
__________________________________
ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS
Participation in the 2021 PREMIS PIONER AWARDS implies full acceptance of the terms and conditions.
Participants must sign and email this notice of acceptance to the address pioner@cerca.cat before the submission deadline
(12 November 2021). Any failure, either in whole or in part, to comply with these terms and conditions will result in the entry
being disqualified.
The data provided by applicants will be processed by the CERCA Institute for the purposes of management and resolution of the
grant award, in compliance with these terms and conditions pursuant to the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the
European Parliament and Organic Law 3/2018, of 5 December (LOPDGDD). The legal grounds for the processing of the data are
compliance with a legal obligation and the exercise of public powers conferred on the CERCA Institute.
This data will be kept for the time strictly necessary to achieve the aforementioned purpose, respecting in any event that
established in the terms and conditions of the call for applications and the applicable archiving regulations.
The CERCA Institute may communicate the personal data of applicants to the Ministry of Research and Universities so that it
may exercise its power of control over the management of the Institute, as an organisation attached to said ministry; and to thirdparty organisations in the public or private sectors, should their involvement be necessary for the correct resolution of the call or
because such informing is contemplated in a regulation having the force of law.
Applicants who wish to exercise their rights of access, rectification, restriction, erasure, opposition to processing or data portability
may do so by writing to Via Laietana 2, 08003 Barcelona, or by emailing dpd@cerca.cat, stating clearly which right they wish to
exercise. In the case of non-conformity with the data processing, they also have the right to submit a complaint before the Catalan
Data Protection Authority (apdcat.gencat.cat).
__________________________________

Signatura del participant / Participant's signature:

Nom complet / Full name:

Barcelona, a / on ............ de/of .............................. 2021
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