ANNEX II. MODEL DE SOL·LICITUD
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS D’EMPRENEDORIA
INCLUSIVA
Dades personals
DNI:

Nacionalitat:

Nom:

Cognoms:

Acredita discapacitat:

Telèfon:

Data de naixement:

Adreça electrònica:
Titulació, curs actual i
universitat:
Categoria de premi:
☐ PREMIS CREA

☐ PREMIS ACADEMIA
☐ PREMI STARTUP

Qui presenta aquesta sol·licitud declara:
Que coneix i accepta íntegrament, inclosos els annexos, les bases reguladores dels Premis
d’Emprenedoria Inclusiva.
Data:
Nom i cognoms:
Signatura: ____________________
☐ Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certes i em
compromet a aportar els justificants que facen falta per a la seua comprovació quan em
siguen requerides. La falsedat de les dades declarades o de la documentació aportada per
acreditar les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comportarà l’anul·lació de
la sol·licitud, sense perjudici de l’exigència de les responsabilitats d’un altre ordre que es
puguen exigir.
Lopd – Cessió de dades de caràcter personal

Estic d’acord
Les dades personals que s’indiquen en aquest procediment s’incorporaran als sistemes
d’informació de la Universitat de València, de la Fundación ONCE i d’Inserta Empleo que
corresponguen, amb la finalitat de gestionar i tramitar els premis, d’acord amb el que
estableix la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Els qui donen dades de caràcter personal tenen dret a accedir a aquestes dades, a la seua
rectificació o supressió, a la limitació del seu tractament, a oposar-se a aquest, així com el
dret a la seua portabilitat. Les persones interessades a exercir aquests drets poden fer-ho
enviant un correu electrònic a uvempren@uv.es, quan ho facen des d’adreces oficials de la
Universitat de València, o a dpd@fundaciononce.es, de la Fundación ONCE i Inserta Empleo,
o bé un escrit acompanyat amb la còpia del document d’identitat i, si és el cas, de la
documentació acreditativa de la sol·licitud, als delegats per a la protecció de dades de la
Universitat de València (Edifici del Rectorat, Av. de Blasco Ibáñez 13. 46010 València;
lopd@uv.es), de la Fundación ONCE (Carrer de Sebastián Herrera, 15. 28012 Madrid;
dpd@fundaciononce.es) o d’Inserta Empleo (Carrer de Fray Luis de León, 11. 28012 Madrid;
dpd@fundaciononce.es).
Per a més informació sobre el tractament es poden consultar les bases reguladores dels
Premis d’Emprenedoria Inclusiva, de l’Aula d’Emprenedoria per Talent Emprèn, la Fundación
ONCE, l’Associació Inserta Empleo i la Universitat de València.
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