
      
 

3 
 

ANNEX I: FORMULARI DE SOL·LICITUD 

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LES PRÀCTIQUES DEL DIGITAL SUMMIT DE 2021 

DADES  PERSONALS           

NOM             

PRIMER COGNOM           

SEGON COGNOM           

DNI/NIE/PASSAPORT           

TELÈFON             

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC         

TITULACIÓ (Grau, Màster o Doctorat)         
INDICAR DISPONIBILITAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES :     
Dia 15/12/2021           Matí 07:30 a 15:30  ☐  Vesprada 12:00 a 20:00  ☐     

 
Dia 16/12/2021           Matí 07:30 a 15:30 ☐  

 
Vesprada 12:00 a 20:00 ☐  

 
   

CONTESTAR BREUMENT EN ANGLÉS A LES SEGÜENTS PREGUNTES :     
Do you have any previous experience organising events? If so, tell us what your role was.   

  
       

   
 
      

              
Are you comfortable speaking in English?      

  
       

              
INDICAR PER ORDRE DE PREFERÈNCIA, SENT L’1 LA PRIMERA ELECCIÓ, LES 
ACTIVITATS DE L’APARTAT 7.2*     
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* La indicació de l’ordre de preferència no serà vinculant, tan sols servirà a l’efecte d’intentar assignar les tasques segons l’ordre 

establit. No obstant això, la distribució de les activitats estarà subjecta a les necessitats de l’esdeveniment. 

 

Declare responsablement que conec, complisc i accepte els requisits de participació en aquestes pràctiques. Així mateix, declare que les 

dades consignades en aquest formulari són certes i em compromet a aportar els justificants necessaris per a la seua comprovació quan 

em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per a l’acreditació de les circumstàncies 

determinants dels criteris de valoració comportarà l’exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats que d’un 

altre ordre es puguen exigir. 

 

LOPD: 

Les dades personals subministrades en aquest procediment, s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València 

que corresponguen amb la finalitat de gestionar y tramitar la sol·licitud de participació en les pràctiques. 

Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seues dades de 

caràcter personal, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de 

les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a: 

uvempren@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València; o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia de 

document d’identitat i, si és necessari, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida als delegats de protecció de dades de la 

Universitat de València (Edif. Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es). 

 

En                               , a             de                    de  2021 

 

Signatura: 

(Nom i Cognoms) 

 

 

 

Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València 

Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeo de Saboya, 4, bajo. 46010 

 

 

 

 


