
 

 
 
 
 
JORNADES DEL TER 
 
PRESENTACIÓ D’ESTUDIS I TREBALLS DE RECERCA  
 
 
- Títol del projecte: 

 
- Entorn físic d’ubicació del projecte:  

 

- Resum del treball:  cal que envieu un resum del treball per correu electrònic a 
comunicacio@consorcidelter.cat 
  
El format ha de ser el següent: 

 Document de word  

 Escrit en lletra Arial 11 

 núm. màxim de caràcters amb espais 2000 
Al principi del document hi ha de constar el títol del treball i el nom dels ponents. 

 

- En el cas d’un treball de recerca: 
. Centre on ha cursat els estudis de batxillerat 
. Dades del centre: . adreça electrònica 
   . Telèfon 
   . Tutor del treball 

 

- Dades ponent de referència 
 
. Nom: 
. Primer cognom: 
. Segon cognom: 
. DNI: 
. Telèfon: 
. Adreça electrònica: 
. Àmbit professional: 
 

 
 
 
 
Informació sobre el tractament de dades 

 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), 
li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals: 
 

Responsable del 
tractament 

CONSORCI DEL TER 
Passeig del Ter, 2 (Museu del Ter), 08560 – Manlleu 

Finalitat del 
tractament 

Realitzar les nostres activitats per crear i gestionar serveis o activitats d’interès 
comú  a tot el territori del riu Ter i informar sobre aquestes activitats.  

Legitimació del 
tractament 

El tractament és necessari per poder realitzar les nostres activitats i perquè 
l’interessat hi participi i pugui estar-ne informat.  És per a aquests tractaments per 
als que sol·licitem el seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en 

mailto:comunicacio@consorcidelter.cat


qualsevol moment. 

Procedència de les 
dades  

Les dades les proporcionen els nostres col·laboradors, els participats en les nostres 
activitats i els sol·licitants d’informació. 

Comunicació de 
dades  

Les seves dades seran comunicades a les administracions públiques, sempre que 
ho exigeixi la legislació vigent, i a totes aquelles entitats amb que sigui necessari 
per poder complir amb la finalitat del tractament. 

Encarregat de 
tractament  

Els tercers que ens presten serveis es troben a la UE. 

Drets 

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de 
tractament, supressió, portabilitat i oposició, davant del Responsable del 
tractament i a  dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la 
reclamació que consideri oportuna. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de dades 
al revers d’aquet document o a la política de privacitat de la nostra web 
www.consorcidelter.cat  

 
 Vull rebre informació sobre les activitats del Consorci del Ter.  

 Autorització d’ús d’imatge 
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i 
la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge, atorgo el meu consentiment al Consorci del Ter, perquè pugui enregistrar amb mitjans audiovisuals 
la meva imatge i perquè pugui utilitzar el material enregistrat en els diferents espais i mitjans de comunicació i 
difusió utilitzats per Consorci del Ter, incloses les xarxes socials,  amb la finalitat d’informar sobre les seves 
activitats i fer-ne promoció. Aquest consentiment ho és sense cap limitació, per temps indefinit, per a  tots els 
formats inventats o per inventar i sense un àmbit geogràfic determinat,  renunciant el sotasignant a qualsevol 
emolument que pogués derivar-se d’aquesta  difusió. 

 

 Nom i cognoms: 
 NIF: 

(Signatura) 

 
Manlleu,  __ de/d’ _______________de 20__ 

 

http://www.consorcidelter.cat/

