
FORMULARI DE DENÚNCIA 

PROTOCOL D'ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I ALTRES ASSETJAMENTS 
DISCRIMINATORIS 

DADES DE LA PERSONA AGREUJADA O AGREDIDA 

 
• Nom i cognoms 

 
• NIF 

 
 

• Vinculació amb la UV: 
□ Estudiant  

Indicar nivell d’estudis en curs (Grau/Màster/Doctorat):           
       

□ PAS 
Indicar cos/escala/categoria:                 

□ PDI 
Indicar cos/escala/categoria:                 

□ PI 
Indicar categoria:                 

 
• Centre-Titulació/Servei/Unitat d’adscripció 

 
 

 
• Telèfon de contacte   

 
 

• Correu electrònic  
 

 
Desitja rebre notificacions electròniques 

□ Sí 
□ No 

 
• Domicili a efecte de notificacions (si prefereix notificació no electrònica) 

 
 

 
• Resum dels fets objecte de la queixa (Es pot adjuntar en annex més explicació): 

 
 
 
 
 
 
 



DADES DE LA PERSONA DENUNCIANT 

(A emplenar exclusivament en cas de no coincidir amb la persona agreujada o agredida) 

• Nom i cognoms

• NIF

• Vinculació amb la UV:
□ Estudiant

Indicar nivell d’estudis en curs (Grau/Màster/Doctorat): 

□ PAS
Indicar cos/escala/categoria: 

□ PDI
Indicar cos/escala/categoria: 

□ PI
Indicar categoria: 

• Centre-Titulació/Servei/Unitat d’adscripció

• Telèfon de contacte

• Correu electrònic

Desitja rebre notificacions electròniques 
□ Sí
□ No

• Domicili a efecte de notificacions (si prefereix notificació no electrònica)

Signatura de la persona denunciant 

Les dades personals que ens faciliteu seran tractades, amb la deguda confidencialitat, per a poder tramitar i verificar els fets 
denunciats. Si voleu accedir a ells o rectificar-los, ho podeu fer enviant un e-mail a protocolo.acoso@uv.es
La Universitat de València, les seves fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD-GDD i al RGPD. Tenen habilitada 
una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
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