SOL·LICITUD
Incorporació al projecte d’activitats de participació universitària, activitats esportives, programa d'esport
adaptat, per al curs 2021/2022. ACGUV 216/2021
SOLICITUD
Incorporación al proyecto de actividades de participación universitaria, actividades deportivas, programa de
deporte adaptado, para el curso 2021/2022. ACGUV 216/2021
1.- Dades de la persona sol·licitant /Datos de la persona solicitante
Cognoms / Apellidos:
Nom / Nombre:
DNI:
Adreça / Domicilio:

Nº
Telèfon de contacte / Teléfono de contacto

C.P.

Localitat / Localidad

Pta.

Correu Electrònic / Correo Electrónico

Estudis/Estudios:
Curs/curso:
2.- Exposició, acceptació de les bases i veracitat de les dades / Exposición, aceptación de las bases y veracidad
de los datos.
Que coneixent l'oferta del programa d'esport adaptat del SE per a l'any 2021-22, i coneixent les bases
reguladores d'aquestes activitats, la persona sol·licitant es compromet a acceptar el contingut i declara que
totes les dades consignades en aquesta sol·licitud són certs.
Que conociendo la oferta del programa de deporte adaptado del SD para el año 2021-22, y conociendo las
bases reguladoras de estas actividades, la persona solicitante se compromete a aceptar el contenido y declara
que todos los datos consignados en esta solicitud son ciertos.
3.- Sol·licitud/Solicitud
Centre/Centro:

Sol·licite que es considere admesa aquesta instància de sol·licitud a l’efecte del que estableix la convocatòria
d’aquestes activitats i les seues bases reguladores.
1. Projecte gestió
2. Projecte formació
3. Projecte intervenció
4. Projecte divulgació
5. Projecte rendiment
6. Projecte oci i salut
Activitat quadrimestre primer:
Activitat quadrimestre segon:
Solicito que se considere admitida esta instancia al efecto de lo que establece la convocatoria de estas
actividades y sus bases reguladoras.
1. Proyecto gestión
2. Proyecto formación
3. Proyecto intervención
4. Proyecto divulgación
5. Proyecto rendimiento
6. Proyecto ocio y salud
Actividad cuatrimestre primero:
Actividad cuatrimestre segundo:

Signatura de la persona interessada/Firma de la persona interesada
València,
Valencia,

de

de l’any 20__
de

de 20__

Les dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de
gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en activitats de reconeixement de crèdits per participació universitària en activitats esportives durant curs 2021/2022.
Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la
limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés,
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de còpia d'un
document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco
Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010, lopd@uv.es.
Los datos personales suministrados en este proceso se incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que procedan, con el fin de gestionar y
tramitar la solicitud de participación en actividades de reconocimiento de créditos por participación universitaria en actividades deportivas durante el curso 2021/2022.
Las personas que proporcionan datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión, o la
limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas podrán ejercer sus derechos de
acceso, mediante el envío de un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante escrito, acompañado
de copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación acreditativa de la solicitud, dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Universitat de
València, Ed. Rectorado, Avda. Blasco Ibáñez, 13, VALENCIA 46010, lopd@uv.es.
SERVEI D’ESPORTS-S.E.
Campus de Blasco Ibáñez
Menéndez Pelayo 19
46010, València
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