
Formulari d’inscripció Taller participatiu- 
València ciutat de sinergies geogràfiques

DIA  21 DE NOVEMBRE- DÍA 21 DE NOVIEMBRE 

Informació de l’alumne/a - Información del ’alumno/a 

Nom / Nombre 

Cognoms / Apellidos 

Any de naixement / Año de nacimiento 

DNI 

Correu electrònic /  Correo electrónico 

Emplenar únicament en cas de ser menor d'edat la persona inscrita - Rellenar únicamente en caso de ser 
menor de edad la persona inscrita. 

Informació de la mare, pare, tutor o tutora legal de la persona inscrita - Información de la madre, padre, tutor o tutora 
legal de la persona inscrita. 

Nom / Nombre 

Cognoms / Apellidos 

DNI 

Correu electrònic / Correo electrónico 

Altra informació - Otra información (Indiqueu Sí o No) 

Durant el transcurs del Taller participatiu València ciutat de sinergies geogràfiques accedeix a cedir els drets 
d'imatge 

Durante el transcurso del Taller participativo Valencia ciudad de sinergias geográficas accede a ceder los 
derechos de imagen  

Desitja rebre informació sobre la càtedra i les seues activitats 

Desea recibir información sobre la cátedra y sus actividades 

S'informa que es poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant la direcció de la Càtedra de Govern 
Obert a la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n 46022 València, Camí de Vera – Edifici 1E, s/n, 46022 València. 
Poden fer arribar les seues consultes al correu electrònic: catedrago@upv.es amb assumpte Baixa o Rectificació, segons siga 
pertinent. 

Se informa de que se pueden ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la dirección de la Cátedra 
de Govern Obert en la Universitat Politècnica de València, Camí de Vera, s/n 46022 Valencia, Camino de Vera – Edificio 1E, s/n, 
46022 Valencia. Pueden hacer llegar sus consultas al correo electrónico: catedrago@upv.es con asunto Baja o Rectificación, según 
sea pertinente. 

Firma  tutor/a 

______________ a ____   de novembre/noviembre de 2019 
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