
ANNEX II: MODEL DE SOL·LICITUD 

FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA UVEMPREN-STARTUP 
PREMIS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Dades personals 
DNI: Nom: Cognoms: 

Titulació i curs actual: Telèfon: Data de naixement: 

Adreça de correu electrònic: 

Categoria del premi 

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - CREA

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - EMPRÉN

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP - ACADÈMIA

☐ PREMIS UVEMPRÉN STARTUP EMPRESA - SOCIETAT

Participació del projecte en programes UVemprén (especificar els programes i any) 

La persona que presenta aquesta sol·licitud declara: 
Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores de la convocatòria UVemprén-
STARTUP PREMIS de la Universitat de València  

Data:  

Nom i Cognoms: 

Signatura: ____________________ 
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. 

LOPD 
Les dades personals subministrades en aquest procés, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions. 
Tota persona podrà exercitar els seus drets sobre la protecció de dades en qualsevol moment i de manera gratuïta, dirigint un correu electrònic 
a uvempren@uv.es, indicant 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 al 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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