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Colla de dolçaines i percussió de la UV
Inscripció 2020-2021
He llegit i accepte les condicions legals de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV

Cognoms i nom
NIF

Data naixement

Email

Telèfons

Nivell d'estudis musicals
Elemental

Professional

No reglats

Superior

Instrument

Experiència previa amb l'instrument, anys i agrupacions:

Estudiant de la Universitat de València?
SI

NO

Curs i titulació

Has pertangut anteriorment a la Colla?

SI

NO

Curs:

Vols rebre un e-mail amb informació d'activitats organitzades per l'Àrea d'Activitats Musicals?

SI

NO

Vols formar part de la llista d'espera i rebre informació de futures convocatòries?

SI

NO

Autoritze la captació i difusió de les meues imatge com a membre
DRET D´IMATGE Si vostè autoritza la captació y difusió de les seues imatges permet a la FGUV , l'ús, difusió i explotació de les meues imatges, sense límit
geogràfic, per temps il•limitat, en qualsevol suport paper o digital , en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes
socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats de la Colla de Dolçaina i Percussió de la Universitat de Valencia.

SI

NO

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA
RESPONSABLE
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ENCARREGAT
Gestió económica-administrativa de la Colla de Dolçaines de la Universitat de València
FINALITAT
LEGITIMACIÓ
Exeució d'un contracte
Es preveuen les següents comunicacions de dades:
DESTINATARIS
Al director de la Colla de Dolçaines i Percussió de la UV: Juan Ramón Martí i Chulià
A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.
A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.
Les establides per obligació legal
DRETS
Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol•licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitación del seu tractament, o a
o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol•licitud, adreçat a
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) Valencia Assumpte: Colla Dolçaines
Política ampliada
Per a més informació sobre la política de privacitat de la Colla de Dolçaines es pot accedir al següent enllaç

