
SOL·LICITUD 

d’Ajudes per a activitats que contribuïsquen a dinamitzar l'ús del 
valencià en la Universitat de València 

Dades de l'òrgan, entitat o persona física que sol·licita l'ajuda 
Nom o raó social: 
NIF/CIF: Adreça: 
Codi postal: Població: 
Telèfon: Correu electrònic: 

Nom o raó social: 
NIF/CIF: Adreça: 
Codi postal: Població: 
Telèfon: Correu electrònic: 

Denominació: 
Dates: 
Pressupost total: 
Quantitat sol·licitada: 
Sentit del projecte: 

Documentació que cal adjuntar: 
□ Projecte i pressupost de l’activitat per a la qual es demana l’ajuda.
□ Memòria de les activitats que han dut a terme prèviament.

Signatura de la persona responsable: 

València, 
Les dades personals subministrades en aquest formulari s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que procedisquen amb 
la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes que contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià de conformitat amb allò establit en la 
Llei 38/2013, de 17 novembre, general de subvencions. 
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals i la seua rectificació o 
supressió, o la limitació del tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran 
exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, 
o bé mitjançant escrit, acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat i, en el seu cas, la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al
delegat de protecció de dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, avinguda de Blasco Ibáñez, 13, València 46010, lopd@uv.es.
Per a més informació respecte del tractament poden consultar-se les bases reguladores de la Convocatòria oberta d’ajudes per a activitats que
contribuïsquen a dinamitzar l’ús del valencià en la Universitat de València durant l’any 2019. 

DIRECCIÓ DEL SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Carrer del Serpis, 29, 2a planta (Edifici Beatriu Civera) – 46022 València – Tel. 96 393 71 60 

Dades de la persona responsable

Activitat per a la qual es demana subvenció
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