
 

 

Full de preinscripció/ Hoja de preinscripción 

Nº reg:       Curs / Curso …………. 

 

Cognoms/Apellidos………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom/Nombre…………………………………..………………………………. 

DNI/NIF…………………………………………………….   *(adjuntar fotocopia) 

Data de naixement/Fecha de nacimiento……………………………..…………………………………………….. 

Adreça/Domicilio………………………………………………………………..…………….Nº………….Pta…………… 

Localitat/Localidad……………………………..………………...  Codi postal/Código postal………………… 

Província/Provincia……………………………………………………………. 

Telèfon/Teléfono……………………………………….Mòbil/Móvil…………………………………………………………… 

E-mail……………………………………………………...................................... 

Discapacitat igual o superior al 33%: SI  o NO  (en el seu cas, adjuntar document acreditatiu) 

 ACCEPTE LES CONDICIONS DEL CURS que s´adjunta/ ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CURSO que se adjunta 

Gandia ,……………de……………………………………..de 20……         

         FIRMA: 

 

S'informa que, amb la finalitat de protegir la privadesa dels usuaris en compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de 

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, les seues dades facilitades s'incorporaran als sistemes de la Fundació 

General de la Universitat de València (FGUV) amb la finalitat de gestionar el programa de UNIMAJORS. Les dades seran cedides a 

la Universitat de València per a utilitzar l'aula virtual de la Universitat. Així mateix, la relació de persones admeses en el primer 

curs i en llista d'espera (nom i cognoms) es publicaran en el tauler d'anuncis del Centre Internacional de Gandia. 

Pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant la presentació d'una sol·licitud que es dirigirà a la 

Fundació General de la Universitat de València (carrer Amadeu de Savoia, 4 de València-46010), amb l´assumpte: “Protecció de 

dades Programa Unimajors” acompanyada del document que acredite la identitat. 

Se informa que, con el fin de proteger la privacidad de los usuarios en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal, sus datos facilitados se incorporarán a los sistemas de la Fundación 

General de la Universitat de València (FGUV) con el fin de gestionar el programa de UNIMAJORS. Los datos serán cedidos en la 

Universitat de València para utilizar el aula virtual de la Universitat. Asimismo, la relación de personas admitidas en el primer 

curso y en lista de espera (nombre y apellidos) se publicarán en el tablón de anuncios del Centre Internacional de Gandia. 

Puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante la presentación de una solicitud que se 

dirigirá a la Fundació General de la Universitat de València (calle Amadeo de Saboya, 4 de Valencia-46010), con el asunto: 

“Protección de datos Programa Unimajors” acompañada del documento que acredite la identidad. 


