
 

CONVOCATÒRIA DEL II CERTAMEN D’ART URBÀ D’ECOESCULTURA 

IMPRÈS DE SOLꞏLICITUD 

DADES PERSONALS 

Pseudònim de la persona participant o del grup: 

Títol del projecte: 

Cognoms: Nom:

DNI/Passaport: 

Lloc de naixement: Edat: 

Localitat: Província:

Adreça: 

Telèfon fix: Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Les dades personals indicades s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València que corresponga 
amb la finalitat de tramitar la solꞏlicitud de participació en el certamen, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions. 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a solꞏlicitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades 
personals i a la seua rectificació o cancelꞏlació, a la limitació del seu tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la 
portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés mitjançant un correu electrònic a 
fac.socials@uv.es, tramès des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit acompanyat 
de la còpia d’un document d’identitat i, si escau, de la documentació acreditativa, dirigit al delegat de protecció de 
dades de la Universitat de València (Edif. de Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 València, lopd@uv.es).  

Per a més informació sobre el tractament de les dades personals, es pot consultar les bases del II Certamen d’Art 
Urbà d’Ecoescultura. 

Signatura 

______________________, _____ d______________ de 2022 

Floren
Tachado



Adjunteu l’esborrany del projecte que s’executarà. 

   
 

     
                                                                    

 

 
 
 

 
 

 
COMPONENTS DEL GRUP (aquest apartat, només cal omplir-lo en el cas que es tracte d’un grup) 

 
 

NOM 
 

 
COGNOMS 

 
DNI/PASSAPORT 

 

 
EDAT 

 
LLOC DE NAIXEMENT I 

RESIDÈNCIA 
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