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SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA PLATAFORMA eFORMACIÓN DE LA GENERALITAT

A DADES DE L'ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

ORGANISME/ENTITAT / ORGANISMO/ENTIDAD CIF

ADREÇA / DIRECCIÓN CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

PROVÍNCIA / PROVINCIAMUNICIPI / MUNICIPIO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DEL RESPONSABLE DE L'ORGANITZACIÓ 
DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

CÀRREC / CARGO

NOM / NOMBRE

ADREÇA / DIRECCIÓN CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL

NIF

C DADES DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓ DESIGNAT PER L'ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT  
DATOS DEL RESPONSABLE DE FORMACIÓN DESIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTE

NOM 
NOMBRE

TELÈFON 
TELÉFONONIF ADREÇA ELECTRÒNICA 

CORREO ELECTRÓNICO
CÀRREC 
CARGO

DADES DELS ADMINISTRADORS PER AL CAMPUS DE L'ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT 
DATOS DE LOS ADMINISTRADORES PARA EL CAMPUS DE LA ORGANIZACIÓN SOLICITANTED

NOM 
NOMBRE

TELÈFON 
TELÉFONONIF ADREÇA ELECTRÒNICA 

CORREO ELECTRÓNICO

SOL·LICITUD I COMUNICACIÓ 
SOLICITUD Y COMUNICACIÓNE

Signatura del responsable organització sol·licitant (Segell de l'organització) 
Firma del responsable organización solicitante (Sello de la organización)

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de 
responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i 
portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant 
l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el 
tractament de les dades en: http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades  
  
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de 
responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento, presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, 
ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más 
información sobre el tratamiento de datos en: http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades 

En el marc del que es disposa en el article 5  de l’Ordre 10/2017, de 3 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula 
la plataforma d’eFormació de la Generalitat, qui subscriu aqueste document, com a representant de la seua organització, sol.licita l’adhesió a la 
Plataforma eFormació de la Generalitat. Així mateix es comunica les dades de les persones que administraran el campus de l’organització adherida. 
En el marco de los dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 10/2017, de 3 de octubre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por el 
que se regula la plataforma de eFormación de la Generalitat, quien suscribe este documento, como representante de su organización, solicita la 
adhesión a la Plataforma eFormación de la Generalitat. Asimismo se comunica los datos de las personas que administrarán el campus de la 
organización adherica.
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Segell de l'entitat: 
Sello de la entidad:

http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades
http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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Signatura del responsable organització sol·licitant (Segell de l'organització)
Firma del responsable organización solicitante (Sello de la organización)
De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets. Més informació sobre el tractament de les dades en: http://hisenda.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades 
 
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento, presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. Más información sobre el tratamiento de datos en: http://hisenda.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades 
En el marc del que es disposa en el article 5  de l’Ordre 10/2017, de 3 d’octubre, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regula la plataforma d’eFormació de la Generalitat, qui subscriu aqueste document, com a representant de la seua organització, sol.licita l’adhesió a la Plataforma eFormació de la Generalitat. Així mateix es comunica les dades de les persones que administraran el campus de l’organització adherida.
En el marco de los dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 10/2017, de 3 de octubre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por el que se regula la plataforma de eFormación de la Generalitat, quien suscribe este documento, como representante de su organización, solicita la adhesión a la Plataforma eFormación de la Generalitat. Asimismo se comunica los datos de las personas que administrarán el campus de la organización adherica.
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Segell de l'entitat:
Sello de la entidad:
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