"La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. Tenim 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. Més informació a https://www.uv.es "política de privacitat".
"La Universitat de València, sus fundaciones y entidades asociadas están adaptadas a la LOPD y al RGPD. Tienen habilitada una dirección lopd@uv.es para cualquier información, sugerencia, petición de ejercicio de derechos y resolución amistosa de controversias en materia de protección
de datos de carácter personal. Más información en https://www.uv.es “política de privacidad”.
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Dirección

Població
Población
C.P.
C.P.

Titulació
Titulación
E-mail
E-mail

València,

SERVEI D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ (SEDI)

de

de

SIGNATURA / FIRMA:

AUTORITZE la utilització de l'adreça electrònica com a mitjà preferent de notificació.

AUTORIZO la utilización de la dirección electrónica como medio preferente de notificación.

Desitge la resposta en valencià

Deseo que se me conteste en castellano

Ejemplar para la Administración

Cognoms i nom:
Apellidos y nombre

Exemplar per a l’Administració

DADES PERSONALS

DATOS PERSONALES
NIF
NIF

Telèfon
Teléfono

EXPOSICIÓ DE RAONS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

OBJETO DE LA SOLICITUD
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