ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD
Cognoms:
Nom:
DNI:
Data de naixement

Nacionalitat

Domicili:
CP:

Població:

Província:

Telèfon:

Mòbil:

Adreça electrònica:
Necessitats especials:
Repte triat:

PROJECTE 1 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules):

1

PROJECTE 2 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules):

PROJECTE 3 (proposta de projecte amb una extensió màxima de 500 paraules):

2

EQUIP (relació dels membres de l’equip, entre 2 i 5 persones, segons els requisits establerts en l’apartat 2.1. d’aquestes bases):
DNI

COGNOMS, NOM

TITULACIÓ
de la Universitat de València

3

FUNCIÓ
P: portaveu
M: membre

Núm. de
projecte

SIGNATURA

Declare responsablement que posseïsc els requisits exposats en el punt 2.1 de la convocatòria. 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 tipus es puguen exigir.

LOPD:

Les dades personals subministrades en aquest procediment s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de
València, Fundación ONCE i Inserta Empleo corresponents a fi de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes de matrícula,
d’acord amb el que estableix 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
de caràcter personal, i a rectificar-les o suprimir-les, o a limitar-ne el tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la seua potabilitat.
Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic adreçat a
uvempren@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València, a dpd@fundaciononce.es de Fundación
ONCE i Inserta Empleo; o bé mitjançant un escrit acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si calia, de documentació
acreditativa de la sol·licitud adreçada als delegats de Protecció de Dades de la Universitat de València (edifici del Rectorat, av.
de Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es), de Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15 – 28012 Madrid,
dpd@fundaciononce.es) o d’Inserta Empleo (C/ Fray Luis de León, 11 – 28012 Madrid, dpd@fundaciononce.es).
Per a més informació sobre el tractament, es poden consultar les bases reguladores de les ajudes de matrícula de l’Aula
d’Emprenedoria Per Talent Emprén de la Universitat de València, Fundación ONCE i l’associació Inserta Empleo per a cursar
la segona edició del títol propi de la Universitat de València d’Expert Universitari en Startup Management.

___________ , d _________________ de 20__
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