
PREMI FACULTAT DE FÍSICA 

AL MILLOR TREBALL EXPERIMENTAL EN FÍSICA 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ  

 Estudiantat de la Facultat de Física de la Universitat de València: 

Cognoms i Nom Curs Matrícula Telèfon 

 Presenten la inscripció al Premi  Facultat de Física 2019 con el treball experimental: 

Títol: 

Breu resum: 

Professor/a-Tutor/a signatura: 

Responsable del Laboratori (*) 
signatura: 

(*) Garantisc com  factible la ubicació de la pràctica “………………………..……………………………………………………..” en  el Laboratori de  

       ……………………………………. 

Burjassot, ………..de ………………….. de 2019. 
 Signatura dels participants: 



GESTIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a la protecció de dades personals i a la lliure circulació 

d'aquestes dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia de Drets Digitals, 

s'informa que les dades de les persones que sol·liciten participar en aquest procediment s'incorporen als sistemes 

d'informació de la Universitat de València corresponents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la seua sol·licitud, 

conforme a el que s'estableix en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Es preveuen les següents comunicacions de dades personals: 

- Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de València.

- Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial

de la Universitat de València.

- Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència de la Universitat de València

(www.uv.es/transparència), en compliment del que s'estableix en l'article 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de

desembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública i Buen Gobierno i de l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015,

de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- A la Base de datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en compliment del que s'estableix en l'article 20 de la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

- A entitats bancàries, si escau, per al pagament de les ajudes.

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan plenament adaptades a la LOPD i al RGPD i, 

per això, tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i 

resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 

Amb caràcter general, la Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades no prendran, sense un 

consentiment previ i informat, cap decisió basada únicament en el tractament automatitzat de dades personals, ni 

elaboraran perfils sense coneixement i consentiment de cada persona afectada. 

Tota persona podrà exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de forma gratuïta, 

dirigint un correu electrònic a lopd@uv.es, indicant les seues dades identificatives i el dret que desitja exercitar. 


