PREMIS

MC 28

D’ABRIL

CATEGORIA
MÈRITS PERSONALS EN PRL
Participa i
guanya!

MC MUTUAL CONVOCA EL
PREMI MC 28 D’ABRIL
Amb la concessió d’aquest Premi, MC MUTUAL
vol reconèixer la tasca realitzada en pro de la
prevenció de riscos laborals a una persona,
que hagi contribuït, de manera destacada, a
millorar les condicions de treball i a promoure
la cultura de la prevenció en l’empresa
potenciant-ne la integració, o que hagi realitzat
alguna acció destacada en prevenció.

El Premi MC 28 d’abril: Categoria Mèrits
Personals en Prevenció de Riscos Laborals,
estableix el guardó següent:

> Tauleta iPad i una placa commemorativa

BASES
1. La candidatura ha de tenir l’aprovació de la
persona proposada.

2. La candidatura ha d’anar acompanyada d’una
memòria (veure guió a la pàgina web d’MC MUTUAL,
Premi MC 28 d’abril) en què es documenti la tasca
realitzada, preferentment de manera cronològica.
Les dades que s’han d’emplenar són totes les que
s’indiquen en el formulari de presentació. L’extensió
de la memòria no pot superar les 10 pàgines.

3. Es valorarà:

c) La

candidatura

avalada

pel

Comitè

de

Seguretat i Salut o pels Delegats de Prevenció
de l’empresa. En tot cas, s’ha de fer amb el
coneixement de l’empresa.

4. El termini de recepció de les candidatures
finalitzarà l’1 de març de 2021.

5. La candidatura s’ha de remetre per correu
electrònic a la següent adreça:
premiomc28deabril@mc-mutual.com

6. El concursant ha de prestar el seu consentiment
a la recollida de les seves dades personals, que
seran objecte de tractament per aquesta Entitat,

a) Quins treballs o accions ha dut a terme que

amb la finalitat de gestionar les dades dels

siguin motiu de distinció i si amb aquests s’ha

participants i l’enviament d’informació referent

aconseguit reduir la sinistralitat en l’empresa.

a futurs certàmens. El tractament gaudeix de
les degudes mesures de protecció tècniques i

b) Si les accions dutes a terme han contribuït a
fomentar la cultura de la prevenció.
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humanes que recull la legislació vigent. Qualsevol
interessat pot exercir, de manera gratuïta, el seu
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dret d’accés, rectificació, oposició, supressió de

9. La participació en el Premi MC 28 d’abril:

les seves dades personals i exercir els seus altres

Categoria Mèrits Personals en prevenció de riscos

drets, mitjançant un escrit adreçat a MC MUTUAL,

laborals, implica l’acceptació íntegra de les

prèvia identificació, a l’adreça

de la seva seu

bases d’atorgament del Premi, així com el criteri

central a l’avinguda Josep Tarradellas, 14-18, 08029

dels organitzadors a l’hora de resoldre qualsevol

Barcelona, o bé mitjançant correu electrònic,

qüestió que no hi estigui prevista.

al delegat de protecció de dades, a l’adreça
següent dpdatosmc@mc-mutual.com. També té
dret a presentar una reclamació a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.

7. El veredicte del jurat es comunicarà, de forma
personalitzada, a les persones que hagin proposat
la candidatura mitjançant un correu electrònic,
i es publicarà a la pàgina Web d’MC MUTUAL:
www.mc-mutual.com

8. El jurat del Premi MC 28 d’abril: Categoria Mèrits
Personals en prevenció de riscos laborals, estarà
format per membres del Ministerio de Inclusión,

Seguridad Social y Migraciones, de l’Institut Nacio-

MÉS INFORMACIÓ
Divisió Serveis de Prevenció
Isabel Moreno Salas

nal de Seguretat i Salut en el Treball, de la Funda-

Adreça electrònica:

ció Prevent i la Direcció General d’MC MUTUAL, els

premiomc28deabril@mc-mutual.com

noms dels quals es faran públics en el moment en
què es proclami el guanyador del certamen.
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Tels. 93 405 12 44 - 692 129 826

