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CONDICIONS PER A L' ENVIAMENT DEL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 
ALUMNIUV 

 
 

  
L'enviament d'informació d'ALUMNIUV es realitzarà mitjançant el butlletí electrònic 
quinzenal, si el/la usuari/a l'ha acceptat expressament. 
 
  
Per a formar part de la Comunitat ALUMNIUV, cal aportar obligatòriament un compte 
de correu electrònic, la qual s'utilitzarà com a canal de comunicació per als diferents 
enviaments. 
  
 
Si s'ha triat la modalitat d'ALUMNIUV Basic es rebrà informació d'interés de la 
Comunitat ALUMNIUV, activitats pròpies i tota aquella informació que envie la 
Universitat de València que es crea d'interés per als ALUMNI. 
 
  
Si s'ha triat la modalitat d'ALUMNIUV Premium a més de l'enviament d'informació 
sobre activitats pròpies d'Alumni i tota aquella informació que envie la Universitat de 
València, s'utilitzarà com a canal de comunicació per a recordatoris del pagament de 
quotes, notificacions en el canvi de subscripció, etc. 
 
  
Si es volen actualitzar les dades i no es pot fer des de la nova aplicació del web, el 
membre es compromet a notificar a ALUMNIUV aquells canvis que siguen necessaris 
perquè se li puguen actualitzar les dades. 
 
 
En qualsevol moment, es podrá deixar de rebre l’esmentat butlletí quinzenal. L’Alumni 
haurà d’accedir amb usuari i contrasenya al seu Espai Alumni i desmarcar l’opció 
d’enviament de butlletí. 
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CONDICIONES PARA EL ENVÍO DEL BOLETÍN ELECTRÓNICO 
  
 
 
El envío de información de ALUMNIUV se realizará mediante el boletín electrónico 
quincenal, si el/la usuario/a lo ha aceptado expresamente. 
 
  
Para formar parte de la Comunidad ALUMNIUV, hay que aportar obligatoriamente una 
cuenta de correo electrónico, la cual se utilizará como canal de comunicación para los 
diferentes envíos. 
 
  
Si se ha elegido la modalidad de ALUMNIUV Basic se recibirá información de interés 
de la Comunidad ALUMNIUV, actividades propias y toda aquella información que 
envíe la Universitat de València que se crea de interés para los ALUMNI. 
 
  
Si se ha elegido la modalidad de ALUMNIUV Premium además del envío de 
información sobre actividades propias de Alumni y toda aquella información que envíe 
la Universitat de València, se utilizará como canal de comunicación para recordatorios 
del pago de cuotas, notificaciones en el cambio de suscripción, etc. 
  
 
En el caso de querer actualizar los datos y no poder hacerlo desde la nueva aplicación 
del web, el miembro se compromete a notificar a ALUMNIUV aquellos cambios que 
sean necesarios para que se le puedan actualizar los datos. 
 
 
En cualquier momento, se podrá dejar de recibir el citado boletín quincenal. El Alumni 
deberá acceder con usuario y contraseña a su Espacio Alumni y desmarcar la opción de 
envío de boletín. 
 
 
 


