
 
  

 

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD) i y la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre (LOPDGDD)  les dades de caràcter personal obtingudes a través de la sol·licitud de 
participació en el programa BCN Health Booster del PCB, subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona, seran 
tractades amb la finalitat de realitzar les gestions necessàries per escollir les empreses beneficiaries del 
programa. El tractament es fonamentarà en l’interès legítim de la Fundació Parc Científic de Barcelona i en la 
participació d’un procés de selecció per triar les  empreses beneficiaries del Programa BCN Health Booster en 
el qual l'interessat és part, i es durà a terme durant no més temps del necessari per a mantenir les finalitats abans 
esmentades o mentre existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia. Quan ja no siguin 
necessàries, les dades se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l'anonimització o la 
seva destrucció total. La Fundació Parc Científic de Barcelona no cedirà dades a tercers excepte per obligació 
legal. Si desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves 
dades de caràcter personal, pot dirigir un escrit i/o Mail a la Fundació Parc Científic de Barcelona, c/ Baldiri 
Reixac nº10.08028 Barcelona o l´adreça info@pcb.ub.cat o contactar amb el nostre DPD a dpo@pcb.ub.cat.  
 
També té dret a presentar una reclamació davant l´autoritat de control (https://apdcat.gencat.cat/ 
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Sol·licitud de participació en el programa BCN Health Booster 
 
 
 
 
 

Nom:............................................................................................................................... 
Cognoms:...................................................................................................................... 
DNI/Passaport/NIE:....................................................................................................... 
Empresa:........................................................................................................................ 
E-mail:............................................................................................................................ 
Telèfon:.......................................................................................................................... 

 
  
Declaro que estic informat/da i autoritzo el tractament de les dades facilitades per a la 
selecció de les empreses beneficiaries del programa BCN Health Booster, de conformitat 
a l’establert a la convocatòria i les bases del programa publicades al web del PCB. 

 
 
 
 
Firma 
 
 
 
 
  
 
 
Barcelona,      de                             de 2021  

 Dades Sol·licitant: 
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