
Formulari de dades – conveni de cooperació educativa 

Estudiant (nom i cognoms) 

DNI/NIE Número afiliació seguretat social 

e-mail 

Entitat col·laboradora (denominació) 

NIF/NIE Telèfon 

Domicili entitat 

Localitat CP 

e-mail administració/facturació 

Representant legal (nom i cognoms) 

DNI/NIE 

e-mail 

Tutor/a (nom I cognoms) 

DNI/NIE 

e-mail 

DADES CONVENI 

Data inici 
Data fi 
Nombre total d’hores 
Preu/hora 
Total remuneració 

Modalitat 
Extracurricular  Curricular 



Informació de protecció de dades per recollir dades d’estudiants UPC per la gestió de les pràctiques

Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades

Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament

F01.23 Convenis de cooperació educativa. 
F03.22 Gestió de les avaluacions i pràctiques dels estudiants. 
Formalització de convenis de cooperació educativa en el marc d'unes pràctiques 
curriculars o extracurriculars amb empreses o entitats, gestió i avaluació de les 
pràctiques dels alumnes. 

Legitimació - Compliment d'una missió realitzada en interès públic. 
- Consentiment de la persona interessada. 

Destinataris Les vostres dades es comunicaran a institucions i empreses amb les que la UPC té 
convenis de col·laboració. 

Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al 
tractament. Portabilitat de les dades.

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

Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació 
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat

Informació de protecció de dades per recollir dades d’empreses o entitats signants de conveni de cooperación 
educativa

Responsable del tractament Universitat Politècnica de Catalunya

Dades de contacte del delegat 
de protecció de dades Universitat Politècnica de Catalunya

Finalitat del tractament
F01.23 Convenis de cooperació educativa.
Formalització de convenis de cooperació educativa en el marc d'unes pràctiques 
curriculars o extracurriculars d'alumnes de la UPC amb empreses o entitats.

Legitimació - Compliment d'una missió realitzada en interès públic.

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a altres persones. 

Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al 
tractament. Portabilitat de les dades.

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

Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació 
davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat
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