
ANNEX II 

SOL·LICITUD 

Exp. 

1 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i cognoms 

Nacionalitat 

DNI Data de 
naixement 

E-mail Telèfon 

Titulació Curs actual 

És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud el document idea de negoci (annex III) i el document inscripció equipe 
(annex IV) 
La persona que presenta aquesta sol·licitud declara que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases 
reguladores de l'I PREMI Al MILLOR PROJECTE D'EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA 

Data i 
Signatura: 

2 LOPD 
Les dades personals subministrades en aquest procediment, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que 
procedisca amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els Premis, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre , General de Subvencions. 

Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals i la 
seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com  el dret a la  portabilitat de les seues dades. Les interessades, poden exercir els seus drets 
mitjançant l'enviament dirigit a l'adreça de correu electrònic: uvempren@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat de València, 
o mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si escau , de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de 
Protecció de Dades de la Universitat de València  , Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es

Per a més informació sobre el tractament podeu consultar les Bases de l'I PREMI Al MILLOR PROJECTE D'EMPRENEDORIA SOLIDÀRIA 

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certs i em compromet a aportar els 
justificants que faça falta 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 comporta 
l'exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que d'un altre ordre es puguen exigir. 
Declare que accepte les bases de la convocatòria, que tinc coneixement de la incompatibilitat d'aquestes ajudes amb 
qualsevol altra ajuda o beca per a la mateixa o similar activitat i que no em trobe en cap de les circumstàncies que 
indiquen els articles 13 i 34.5 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
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