Vicerectorat de Projecció Territoria i Societat, UVEG
“Desenvolupament del programa DATANAU”

PROGRAMA DATANAU.
ENCUESTA AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI)
ENQUESTA AL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR (PDI)

A) PROYECCIÓN TERRITORIAL EN ENTIDADES LOCALES:
MUNICIPIOS Y MANCOMUNIDADES / PROJECCIÓ TERRITORIAL
EN ENTITATS LOCALS: MUNICIPIS I MANCOMUNITATS

1. Identificación / Identificació
2. Líneas de investigación / Línies d’investigació
3. Experiencia con entidades locales / Experiència amb
entitats locals
4. Relaciones con entidades locales / Relacions amb
entitats locals
5. Predisposición a colaborar en el programa de
Proyección Territorial / Predisposició a col·laborar al
programa de Projecció Territorial
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Antes de proceder a facilitarnos los datos solicitados, debe leer la información básica sobre el tratamiento de datos
personales que se presenta a continuación:
Los datos suministrados por la persona encuestada serán incorporados al fichero DATANAU de la Universitat de
València, con la finalidad de gestionar y tramitar la creación del fichero DATANAU, responsabilidad del
Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad de esta Universidad (Av. Blasco Ibáñez 13, 46010, Valencia,
unitatsuport@uv.es). La información obtenida será procesada únicamente para la elaboración de un registro de
personal investigador y especialista de la Universitat de València con capacidad de desarrollar actividades
formativas, de investigación y otras académicas con destino a actores locales públicos o privados.
Las personas que proporcionan sus datos tienen derecho a solicitar al responsable del tratamiento, el acceso a sus
datos personales, y a 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, 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, Av. Blasco Ibáñez, nº13, València, 46010,
lopd@uv.es.
No obstante, si una persona considera que se ha cometido una infracción de la legislación en materia de protección
de datos respecto al tratamiento o cesión de sus datos personales puede, antes de presentar cualquier tipo de
reclamación, solicitar nuestro servicio de resolución amistosa de controversias en materia de protección de datos y
nuevas tecnologías a través de lopd@uv.es. La utilización de este servicio en ningún caso perjudicará su derecho de
acudir a la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información respecto del tratamiento, podéis
consultar el siguiente enlace: links.uv.es/lopd/dpo
Abans de procedir a facilitar-nos les dades sol·licitades, ha de llegir la informació bàsica sobre el tractament de
dades personals que es presenta a continuació:
Les dades subministrades per la persona enquestada seran incorporades al fitxer DATANAU de la Universitat de
València, amb la finalitat de gestionar i tramitar la creació del fitxer DATANAU, responsabilitat del Vicerectorat de
Projecció Territorial i Societat d'aquesta Universitat (Av. Blasco Ibáñez 13, 46010, València, unitatsuport@uv.es). La
informació obtinguda serà processada únicament per a l'elaboració d'un registre de personal investigador i
especialista de la Universitat de València amb capacitat de desenvolupar activitats formatives, d'investigació i altres
acadèmiques amb destinació a actors locals públics o privats.
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les
seues dades personals, i a 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, bé mitjançant escrit acompanyat de
copia d'un document d'identitat, i en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de
Protecció de Dades d'aquesta Universitat, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, València, 46010 lopd@uv.es.
No obstant això, si una persona considera que s'ha comés una infracció de la legislació en matèria de protecció de
dades respecte al tractament o cessió de les seues dades personals pot, abans de presentar qualsevol tipus de
reclamació, sol·licitar el nostre servei de resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades i
noves tecnologies a través de lopd@uv.es. La utilització d'aquest servei en cap cas perjudicarà el seu dret d'acudir a
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació respecte del tractament, podeu consultar el
següent enllaç: links.uv.es/lopd/dpo

2

Vicerectorat de Projecció Territoria i Societat, UVEG
“Desenvolupament del programa DATANAU”

A) PROYECCIÓN TERRITORIAL EN ENTIDADES LOCALES: MUNICIPIOS Y
MANCOMUNIDADES / PROJECCIÓ TERRITORIAL A ENTITATS LOCALS:
MUNICIPIS I MANCOMUNITATS
1 [1] IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICACIÓ
2 [1.1] DATOS PERSONALES / DADES PERSONALS
3 [1.1.0] Confirme si los siguientes datos son correctos / Confirme que les següents
dades són correctes:
Nombre / Nom:
Apellidos / Cognoms:
4 [1.1.1] Indique su año de vinculación como docente a la Universidad de Valencia /
Indique el seu any de vinculació com a docent a la Universitat de València:
5 [1.1.2] ¿Cuál es su municipio de residencia? / Quin és el seu municipi de residència?
6 [1.1.3] Indique el código postal de su municipio de residencia / Indique el codi postal
del seu municipi de residència:

7 [1.2] DATOS ACADÉMICOS / DADES ACADÈMIQUES
8 [1.2.0] Confirme si los siguientes datos son correctos / Confirme si les següents dades
són correctes:
Facultad / Facultat:
Departamento / Departament:
Extensión / Extensió:
E-mail / Correu electrònic:
9 [1.2.1] ¿A qué categoría de PDI pertenece? / A quina categoria de PDI pertany?
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10 [2] LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN / LÍNIES D’INVESTIGACIÓ
11 [2.1] ¿En cuántas líneas de investigación participa? / En quantes línies d’investigació
participa?
12 [2.1.1] Línea de investigación 1 / Línia d’investigació 1:

En su opinión, esta línea de investigación, ¿tiene relación con la escala local? / En la
seua opinió, aquesta línia d’investigació, té relació amb l’escala local? SÍ / NO
13 [2.1.2] Línea de investigación 2 / Línia d’investigació 2:

En su opinión, esta línea de investigación, ¿tiene relación con la escala local? / En la
seua opinió, aquesta línia d’investigació, té relació amb l’escala local? SÍ / NO
14 [2.1.3] Línea de investigación 3 / Línia d’investigació 3:

En su opinión, esta línea de investigación, ¿tiene relación con la escala local? / En la
seua opinió, aquesta línia d’investigació, té relació amb l’escala local? SÍ / NO
15 [2.1.4] Línea de investigación 4 / Línia d’investigació 4:

En su opinión, esta línea de investigación, ¿tiene relación con la escala local? / En la
seua opinió, aquesta línia d’investigació, té relació amb l’escala local? SÍ / NO
16 [2.1.5] Línea de investigación 5 / Línia d’investigació 5:

En su opinión, esta línea de investigación, ¿tiene relación con la escala local? / En la
seua opinió, aquesta línia d’investigació, té relació amb l’escala local? SÍ / NO
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17 [3] EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y/O ACADÉMICA CON ENTIDADES
LOCALES / EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA I ACADÈMICA AMB ENTITAS LOCALS
18 [3.1.1] Con respecto a las entidades locales, ¿ha tenido o tiene proyectos o
convenios de investigación? / Respecte a les entitats locals, ha tingut o té projectes o
convenis d’investigació? SÍ / NO
Por favor, enumere los proyectos y convenios / Per favor, enumere els projectes i
convenis:

19 [3.1.2] Con respecto a las entidades locales, ¿ha impartido o imparte alguna
modalidad de actividad formativa? / Respecte a les entitats locals, ha impartit o
imparteix qualsevol modalitat d’activitat formativa? SÍ / NO
Por favor, indique la modalidad de formación impartida / Per favor, indique la
modalitat de formació impartida:
-Ciclos de conferencias / Cicles de conferències
-Cursos de especialización / Cursos d’especialització
-Seminarios y talleres / Seminaris i tallers
-Otros formatos / Altres formats

20 [4] OTRAS RELACIONES CON ENTIDADES LOCALES / ALTRES RELACIONS
AMB ENTITATS LOCALS
21 [4.1.] ¿Ha tenido o tiene relaciones con municipios, ayuntamientos y
mancomunidades? / Ha tingut o té relacions amb municipis, ajuntaments i
mancomunitats? SÍ / NO
ENTIDAD LOCAL / ENTITAT LOCAL
22 [4.2.] ¿Ha tenido o tiene relación con asociaciones culturales o de otro tipo
municipales o comarcales? / Ha tingut o té relacions amb associacions culturals o
d’altre tipus municipals o comarcals? SÍ / NO
ENTIDAD LOCAL / ENTITAT LOCAL > ASOCIACIÓN / ASSOCIACIÓ

23 [5] PREDISPOSICIÓN A COLABORAR EN EL PROGRAMA DE PROYECCIÓN
TERRITORIAL DE LA UVEG / PREDISPOSICIÓ A COL·LABORAR AL PROGRAMA DE
PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA UVEG
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24 [5.1] ¿Le interesaría participar en convenios de investigación con ayuntamientos y
mancomunidades? / Li interessaria participar en convenis d’investigació amb
ajuntaments i mancomunitats? SÍ / NO

25 [5.2] ¿Le interesaría participar en la impartición de actividades formativas? / Li
interessaria participar en la impartició d’activitats formatives? SÍ / NO
¿Cuál sería su preferencia? / Quina seria la seua preferència?:
-Ciclos de conferencias / Cicles de conferències
-Cursos de especialización / Cursos d’especialització
-Seminarios y talleres / Seminaris i tallers
-Otros formatos / Altres formats
26 [5.3] ¿En qué lengua impartiría su actividad? / En quina llengua impartiria la seua
activitat?
Valenciano / Valencià
Castellano / Castellà
Indistintamente / Indistintament
Otras / Altres
* Esta actividad contará con el apoyo del Servei de Política Lingüística / Aquesta activitat
contarà amb el suport del Servei de Política Lingüística
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