
Sindicatura Universitària de Greuges 

DADES PERSONALS 
DATOS PERSONALES 

COGNOMS I NOM 
Apellidos y nombre 

NIF 
NIF 

ADREÇA 
Dirección 

TELÈFON 
Teléfono

MUNICIPI 
Municipio 

C.P. 
C.P. 

PROVÍNCIA 
Provincia 

E-MAIL 
E-mail 

COL·LECTIU AL QUAL 
PERTANYEU 
Colectivo al que 
pertenece 

Alumnat/Alumnado 
Personal Docent i Investigador (PDI)/Personal Docente e Investigador (PDI) 
Personal Investigador en Formación (PIF)/Personal Investigador en Formación (PIF) 
Personal d’Administració i Serveis (PAS)/Personal de Administración y Servicios  (PAS) 

ASSUMPTE/ASUNTO: 

Signat/Firmado: 
València, a 

Documentació adjunta/ Documentación adjunta: 

SINDICATURA UNIVERSITÀRIA DE GREUGES, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran als sistemes d’informació de 
la Universitat de València que procedisquen amb la finalitat de trametre la vostra consulta i/o reclamació. Així mateix, us informem que el contingut de la vostra consulta o reclamació es podrà distribuir a les 
unitats administratives afectades per aquesta. 
Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un document identificatiu adreçat a lopd@uv.es o en paper a Secretaria 
General - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-València. 
Podeu consultar les polítiques de privacitat de la Universitat de València en http://links.uv.es/fuRT9SJ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que sus datos se incorporarán a los sistemas de información de la 
Universitat de València que procedan con la finalidad de tramitar su consulta y/o reclamación. Asimismo, se le informa que el contenido de su consulta o reclamación podrá ser distribuido a las unidades administrativas 
afectadas por la misma. 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de un documento identificativo dirigido a lopd@uv.es o en papel a Secretaría 
General  - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010-Valencia.  
Puede consultar las políticas de privacidad de la Universitat de València en http://links.uv.es/fuRT9SJ 
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