La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei
d’atenció i assessorament de la Universitat de València. El seu objectiu principal és
facilitar la integració de les persones amb discapacitat, vetlant pel principi d’igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació mitjançant el desenvolupament de programes
específics.
Si tens una discapacitat i vols que contactem amb tu, pots emplenar aquest formulari i
remetre'l per correu electrònic o bé imprimir aquest full i entregar-lo en la secretaria del
centre on et matricules:
Cognoms i nom:
NIF:

Email:

Telèfon:

Titulació i Facultat:
Tipus de discapacitat:

Grau (en %):

Observacions:

Les dades personals facilitades en aquest formulari s’incorporaran al fitxer del servei de la
Universitat de València, sota la responsabilitat de la Secretaria General de la U.V. d’acord
amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal. El responsable processarà la informació obtinguda amb la finalitat de prestar
atenció a les necessitats dels estudiants amb discapacitat així com per a la seua promoció
i inserció laboral.
Les dades seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret
1720/2007 pel qual s’adopten les mesures de seguretat necessàries per garantir la
confidencialitat i la integritat de la informació.
Les dades podran ser cedides amb el consentiment exprés de les persones interessades
a les entitats dedicades a la promoció i inserció laboral d’estudiants amb discapacitat. La
cessió és revocable i tant aquesta com els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició podran exercir-se davant de la Unitat per a la Integració de Persones amb
Discapacitat. [Av. Blasco Ibáñez, 21, 46010-Valencia].
Done el meu consentiment pel tractament de dades d’acord amb la informació
indicada en aquest document: Sí
No
Done el meu consentiment per a la cessió de les dades indicades en aquest
document: Sí
No
Signatura:
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