
 

 

ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA 

SOL·LICITUD 

1. INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 

PERSONAL:  

Les dades personals seran incloses en un fitxer automatitzat, la titular del qual serà la Facultat 

de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València (FFTIC) amb la finalitat 

de proveir les activitats desenvolupades per l’esmentat Centre. 

Mitjançant aquest document, vostè és conscient que les dades i la documentació adjunta siguen 

tractades en compliment de les finalitats anteriorment detallades i d’acord amb les previsions 

de la Llei 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, i les mesures de seguretat 

necessàries, per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.  

Queda terminantment prohibida la comunicació de les dades objecte de tractament, a terceres 

persones, excepte les legalment establertes o les necessàries per al compliment de les finalitats 

de la relació contractual.  

Conforme al que es disposa en l’esmena llei, es poden exercir els drets d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada d’una fotocòpia del  DNI 

adreçada a la FFTIC: 

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Av. Blasco Ibáñez, nº 32 

46010 - València 

 

Així mateix, l’informem que les seues dades seran utilitzades, excepte manifestació en contra, 

a fi de mantenir-lo/la informat/da dels esdeveniment, activitats, concursos, cursos i tot tipus 

d’esdeveniments organitzats per la FFTIC que puguen ser del seu interès. No obstant això, si 

no desitja rebre aquesta informació, seleccione la casella següent    

 

Signat:                                                                   

 

Data: 

 

  



 

2. CLÀUSULA INFORMATIVA PER A L’ÚS DE LA IMATGE: 

En compliment de la normativa i en relació amb els drets fonamentals, sol·licitem el seu 

consentiment per a poder publicar i/o projectar aquelles imatges que formen part del concurs 

de curtmetratges organitzats per la Universitat de València durant el curs 2016-2017, així com 

de diferents activitats organitzades per la Universitat de València i/o FFTIC i que ens serveixen 

de material gràfic i de suport per a la pàgina web i altres publicacions. 

En tots els casos, es necessari el seu consentiment, signat, per a poder publicar o projectar les 

esmentades imatges. En qualsevol moment, i també per escrit, vostè pot revocar el seu permís, 

directament, davant la FFTIC. 

FACULTAT DE FILOLOGIA TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Av. Blasco Ibáñez, nº 32 

46010 - València 

 

En cas que no es formalitze aquest document, s’entendrà que no autoritza la UV/FFTIC el seu 

ús. 

 

En/Na______________________________________________________________________ 

 

Autoritza a la UV/FFTIC a: 

 

Que la imatge o dades de caràcter identificatiu de 

___________________________________________________________________________ 

puguen aparèixer en els corresponents esdeveniments i concursos organitzats per la UV/FFTIC 

i publicades en:   

- Les pàgines web de la UV/FFTIC 

- Les exposicions, concursos i diversos esdeveniments organitzats per la UV/FFTIC 

- En revistes i catàlegs de la UV/FFTIC 

 

Signatura: 

 

Data: 


