Premi per a la creació de la imatge gràfica
del Congrés Internacional AE-IC 2022
“Comunicación y Ciudad Conectada”
Bases
0.- L’objecte del Premi és la creació de la imatge gràfica de Congrés Internacional AE-IC 2022
“Comunicación y Ciudad Conectada” que se celebrarà a Bellaterra a finals de juny del 2022.
Aquesta imatge hauria d’estar relacionada amb el tema del congrés.
1.- Podrà participar-hi qualsevol estudiant de la UAB matriculat en els seus graus o màsters en
el curs 2020-21 en grup o de manera individual.
2.- La data de lliurament serà entre l'1 de maig i el 15 de juny de 2021. La proposta s’hauria
d’enviar a l’adreça de correu del Deganat de Ciències de la Comunicació
dg.c.comunicacio@uab.cat en format vectorial i PDF.
3.- Dins del logotip ha de constar aquest text: “Comunicación y Ciudad Conectada”. A banda,
també ha d’aparèixer el logo de l’Asociación Española de Investigación en Comunicación:

Alguns exemples d’altres congressos celebrats anteriorment són:

S’ha de fer versió en llengua catalana ("Comunicació i Ciutat Connectada") i llengua castellana.
Per qualsevol dubte sobre l’encàrrec cal adreçar-se al correu electrònic del Deganat:
dg.c.comunicacio@uab.cat
4.- S’ha de lliurar exemples d’aplicació a articles de marxandatge i senyalística.
6.- L’estudiant o estudiants guanyadors obtindran un certificat/diploma i un premi en
metàl·lic. L’import del premi en metàl·lic serà de 600 € bruts i es repartirà en parts iguals entre
tots els guanyadors. Sobre aquesta quantitat, la UAB procedirà a practicar la retenció fiscal
oportuna segons la legislació vigent.

7.- El jurat estarà format per l’equip de Deganat de la Facultat de Comunicació.
8.- La selecció del guanyador/a es farà mitjançant la votació dels membres del jurat. La
proposta guanyadora serà la que obtingui la millor puntuació. La resolució es comunicarà als
participants i es publicarà al web de la facultat. El jurat podrà declarar desert el concurs.
9.- Propietat intel·lectual i industrial.
La participació en aquest concurs comporta la cessió gratuïta i exclusiva dels drets patrimonials
de la propietat intel·lectual sobre la imatge gràfica pel Congrés Internacional AE-IC 2022 dels
participants a favor de la Universitat Autònoma de Barcelona per a la seva explotació en
qualsevol format o suport, per a qualsevol sistema, procediment o modalitat existent i/o
coneguda en l’actualitat. La cessió esmentada es fa als efectes de la seva explotació, no
lucrativa i dirigida a la realització d’accions i/o actuacions relacionades amb la celebració del
Congrés i la seva promoció. La cessió dels drets esmentats s’atorga per a l’àmbit territorial
universal, inclosa l’explotació a Internet i a xarxes socials.
10.- Protecció de dades.
D'acord amb el que preveu l'article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), i
l'article 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals
(LOPDGDD) us informen que les vostres dades personals seran utilitzades amb la finalitat de
gestionar la vostra participació en el present concurs. La base jurídica del tractament és el
consentiment de les persones interessades i l'exercici de potestats públiques reconegudes al
responsable del tractament. El responsable del tractament és el Deganat de la Facultat de dret.
El responsable del tractament no cedirà les vostres dades personals a terceres persones ni a
altres destinataris, excepte en els casos legalment previstos, i les vostres dades no seran
objecte de transferència internacional. Les vostres dades seran conservades amb caràcter
limitat. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni
l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o
actituds.
D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat
mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament el Deganat de Ciències de la
Comunicació. Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici/) i formular les consultes que considereu
necessàries al Delegat de Protecció de Dades de la UAB (proteccio.dades@uab.cat).
11. Fur
Per a tota qüestió de litigi que dimani del present concurs i de la interpretació i/o aplicació de
les presents bases, tant la UAB com els guanyadors o qualsevol altre participant fan expressa
renuncia a qualsevol fur que pogués correspondre’ls i expressament se sotmeten als jutjats de
la ciutat de Barcelona i a la legislació de l’Estat espanyol.
Signat per l’equip de Deganat:
Carles Llorens
Vicedegà de Comunicació i UAB Campus Mèdia
Bellaterra, 1 de març de 2021

