Imprés de sol·licitud
Borses de viatge La Nau Gran 2019
Intercanvi Universidad de Cantabria

Impreso de solicitud Bolsas de viaje La Nau Gran
Intercambio Universidad de Cantabria

Dades del / de la sol·licitant / Datos del/ de la solicitante:
Cognoms/apellidos:

Nom/nombre:

DNI:

Adreça/dirección:

Població/población:

C.P.:

Telèfon/teléfono:

València, a

de

de 2019

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles a contar desde el día siguiente de la
publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds s'han de presentar degudament emplenades en el registre general de la
Universitat de València (av. de Blasco Ibáñez, 13) o en qualsevol altre registre auxiliar d’aquesta
universitat, adreçades al Servei d 'Extensió Universitària, o en qualsevol altra de les formes que
preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Amb la sol·licitud, cal aportar la documentació següent: certificat d'assistència a l'activitat, amb
especificació de les dates de realització, emès per I’entitat organitzadora.

Las solicitudes se han de presentar debidamente rellenadas en el registro general de la
Universitat de València (Av.Blasco Ibáñez, 13) o en cualquier otro registro auxiliar de esta
universidad, dirigidas al Servei d 'Extensió Universitària, o en cualquier otra de las formas que
prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.
Con la solicitud, hay que aportar la documentación siguiente: certificado de asistencia a la
actividad, con especificación de las fechas de realización, emitido por Ia entidad organizadora.

Les dades personals subministrades en aquest procés, 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 de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions.
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament,
l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu
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, mitjançant l'enviament d'un correu
electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé
mitjançant escrit, acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació
acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de
València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.
Per a més informació respecte del tractament poden consultar-se les Bases reguladores de la
convocatòria de borses de viatge per a estudiants i estudiantes del programa La Nau Gran de la
Universitat de València que participen en l’intercanvi acadèmic i cultural amb la Universidad de
Cantabria que es realitzarà en octubre de 2019.

Los datos personales suministrados en este proceso, se incorporarán a los sistemas de
información de la Universitat de València que procedan, con el fin de gestionar y tramitar la

solicitud de las ayudas en conformidad con aquello establecido en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento,
el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento,
o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas
interesadas podrán ejercer sus derechos, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a
lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante escrito,
acompañado de copia de un documento de identidad y, si procede, documentación acreditativa
de la solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Universitat de València, Ed.
Rectorado, Avda. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.
Para mayor información respecto al tratamiento pueden consultarse las Bases reguladoras de la
convocatoria de bolsas de viaje para estudiantes del programa La Nau Gran de la Universitat de
València que participan en el intercambio académico y cultural con la Universidad de Cantabria
que se realizará en octubre de 2019.

