ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA INSERTA
Dades personals
Nom

Cognoms

DNI

Telèfon

Data de naixement

Titulació de la Universitat de València

Curs actual

Mail de contacte a efecte de notificacions
Mail UV (Universitat de València)
Ciutat:

Província:

Nacionalitat:

Gènere:

Estàs actualment treballant?
☐ SI
☐ NO

La persona que presenta aquesta sol·licitud declara:
- Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores de la convocatòria Inserta.
- Que accepta i coneix les Polítiques de privacitat del Programa Inserta (punt 7 de les bases)
- Que les dades facilitades son exactes, actuals i veraces en tot moment.
Documents que s'adjuntaran en la sol·licitud a través d’Entreu.
Inscripció a través de: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U)
1.
2.

Aquesta mateixa sol·licitud emplenada i signada
Carta de motivació en la qual es descriguen les raons per la qual accedeix al programa, l'objectiu que
persegueix, i el seu projecte professional a curt - mitjà termini.

Data:
Nom i Cognoms:
Signatura:
Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València, del Banco de
Santander i de la Fundació General de la Universitat de València, escaients amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol•licitud de participació
en el programa de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Tota persona pot exercitar
els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i d’una manera gratuïta, adreçant un correu electrònic a inserta@uv.es ,
amb indicació de les seues dades identificatives i el dret que desitja exercitar. La Universitat de València, les seues fundacions i entitats
associades estan plenament adaptades a la LOPD i a l’RGPD i, per això, té 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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