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AUTORITZACIÓ PER LES ESCOLES RECONEGUDES PER  
L'IVAJ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA  

DELS CURSOS EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL 
 AUTORIZACIÓN POR LAS ESCUELAS RECONOCIDAS POR  

EL IVAJ PARA LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA  
DE LOS CURSOS EN MATERIA DE ANIMACIÓN JUVENIL

A DADES DE L'ESCOLA 
DATOS DE LA ESCUELA

NOM DE L'ESCOLA / NOMBRE DE LA ESCUELA CIF

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN TELÈFON / TELÉFONO EMAIL

B DADES DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE L'ESCOLA 
DATOS DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE LA ESCUELA

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE NIF

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

C AUTORITZACIÓ 
AUTORIZACIÓN

Com a Director o Directora de l'escola, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, s'autoritza per a tramitar telemàticament la 
documentació establida per l'Institut Valencià de la Joventut, en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, referent als cursos de formació en 
matèria d'animació juvenil d'aquesta escola, a les següents persones: 
Como Director o Directora de la escuela, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, se autoriza para tramitar 
telemáticamente la documentación establecida por el Institut Valencià de la Joventut, en el Decreto 86/2015, de 5 de junio del Consell, referente a 
los cursos de formación en materia de animación juvenil de esta escuela, a las siguientes personas:
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS NIF ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS NIF ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

D NOTIFICACIONS 
NOTIFICACIONES

Que s'autoritza a rebre les notificacions telemàtiques administratives i els diplomes expedits a l'alumnat dels cursos per l'Institut Valencià de la 
Joventut, a la següent persona: 
Que se autoriza a recibir las notificaciones telemáticas administrativas y los diplomas expedidos al alumnado de los cursos por el Institut Valencià de 
la Joventut, a la siguiente persona:

Qualsevol canvi que l'escola realitze en relació amb les persones autoritzades, haurà de ser comunicada a l'Institut Valencià de la Joventut per mitjà 
d'aquest mateix formulari. 
Cualquier cambio que la escuela realice en relación con las personas autorizadas, deberá ser comunicada al Institut Valencià de la Joventut por 
medio de este mismo formulario.

Signat: Nom Director o Directora de l'Escola 
Fdo.: Nombre Director o Directora de la Escuela

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en el document d'autorització, que 
seran tractats amb la finalitat de gestionar l'alta de les persones autoritzades per l'escola per a la tramitació telemàtica de la gestió documental dels 
cursos de formació en matèria d'animació juvenil, per a la notificació administrativa i per a l'enviament dels diplomes expedits a l'alumnat dels cursos. 
El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), es responsable del tratamiento de los datos personales que se recogen en el documento de autorización, 
que serán tratados con la finalidad de gestionar el alta de las personas autorizadas por la escuela para la tramitación telemática de la gestión 
documental de los cursos de formación en materia de animación juvenil, para la notificación administrativa y para el envío de los diplomas expedidos 
al alumnado de los cursos.  
  
Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i dret d'oposició, a 
través del següent tràmit telemàtic de la Generalitat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970.  
Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y derecho de 
oposición, a través del siguiente trámite telemático de la Generalitat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970.  
  
Nota: aquest document haurà de ser signat electrònicament, mitjançant signatura digital, pel director o directora de l'escola d'animació juvenil, i 
remés telemàticament a l'IVAJ. 
Nota: este documento habrá de ser firmado electrónicamente, mediante firma digital, por el director o directora de la escuela de animación juvenil, y 
remitido telemáticamente al IVAJ.

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS NIF ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC / DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
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AUTORITZACIÓ PER LES ESCOLES RECONEGUDES PER  
L'IVAJ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA  

DELS CURSOS EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL 
 AUTORIZACIÓN POR LAS ESCUELAS RECONOCIDAS POR  

EL IVAJ PARA LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA  
DE LOS CURSOS EN MATERIA DE ANIMACIÓN JUVENIL

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades recollides a través del formulari és l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) 
amb domicili en c/ Hospital, 11, 46001 València i adreça electrònica de contacte info_ivaj@gva.es i telèfon 963 108 502. 
Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de los datos recogidos a través del formulario es el Institut Valencià de la Joventut 
(IVAJ) con domicilio en c/ Hospital, 11, 46001 Valencia y dirección electrónica de contacto info_ivaj@gva.es y teléfono 963 108 502. 
  
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpdsectorpublico@gva.es 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpdsectorpublico@gva.es 
  
Base jurídica i finalitats del tractament: Amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals de seguretat aplicables a l'IVAJ, les dades 
personals seran tractats per a donar accés al sistema informàtic de l'IVAJ a les persones autoritzades per l'escola en la qual presten els seus serveis. 
A tals efectes, la comunicació per les persones interessades de les seues dades personals veraces i exactes, és necessària per al tractament 
avantdit, no sent possible d'una altra forma procedir a l'alta de les persones interessades com a usuàries dels sistemes informàtics de l'IVAJ. 
Base jurídica y fines del tratamiento: Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad aplicables al IVAJ, los datos 
personales serán tratados para dar acceso al sistema informático del IVAJ a las personas autorizadas por la escuela en la que prestan sus servicios. 
A tales efectos, la comunicación por las personas interesadas de sus datos personales veraces y exactos, es necesaria para el tratamiento 
antedicho, no siendo posible de otra forma proceder al alta de las personas interesadas como usuarias de los sistemas informáticos del IVAJ. 
  
Destinataris de les dades: Amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals de l'IVAJ, les dades personals podran ser comunicats a 
altres òrgans de l'Administració Pública, òrgans judicials, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la 
Comunitat Valenciana, Agència Antifrau i Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana. 
Destinatarios de los datos: Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales del IVAJ, los datos personales podrán ser 
comunicados a otros órganos de la Administración Pública, órganos judiciales, Agencia Española de Protección de Datos, Defensor del Pueblo, 
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agencia Antifraude y Delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana. 
  
Encarregats del tractament: Tercers encarregats del tractament podran tindre accés a les dades per encàrrec de l'IVAJ per a la prestació de 
serveis, seguint les instruccions i amb les mesures de seguretat i confidencialitat establides en el contracte per encàrrec de tractament. 
Encargados del tratamiento: Terceros encargados del tratamiento podrán tener acceso a los datos por encargo del IVAJ para la prestación de 
servicios, siguiendo las instrucciones y con las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas en el contrato de encargo de tratamiento. 
  
Transferències internacionals de dades: No existeixen transferències internacionals de dades. 
Transferencias internacionales de datos: No existen transferencias internacionales de datos. 
  
Termini de conservació de dades: Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es 
recapten i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, sent suprimits d'acord amb el que 
s'estableix en la normativa d'arxius i documentació. 
Plazo de conservación de datos: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
recaban y por los plazos establecidos en las normas vigentes para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades legales, siendo suprimidos 
de acuerdo con lo establecido en la normativa de archivos y documentación. 
  
Drets: La persona interessada pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, a través del 
tràmit electrònic per a l'exercici dels drets relacionats amb les seues dades personals (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970), 
en el portal www.gva.es, o enviant la seua petició a qualsevol de les següents adreces:  
Postal: c/ Hospital, 11, 46001 València.  
Electrònica: info_ivaj@gva.es. 
Derechos: La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, 
a través del trámite electrónico para el ejercicio de los derechos relacionados con sus datos personales  
(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970), en el portal www.gva.es, o enviando su petición a cualquiera de las siguientes 
direcciones:  
Postal: c/ Hospital, 11, 46001 Valencia.  
Electrónica: info_ivaj@gva.es. 
  
L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada que podrà realitzar-se en el cas de l'exercici per 
via postal o correu electrònic mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que identifique a la 
persona interessada. 
El ejercicio de los derechos es personalísimo y requerirá la identificación inequívoca de la persona interesada que podrá realizarse en el caso del 
ejercicio por vía postal o correo electrónico mediante fotocopia del documento nacional de identidad, o pasaporte u otro documento válido que 
identifique a la persona interesada. 
  
Altres drets: La persona interessada a més, pot presentar una reclamació a Espanya davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.
agpd.es) i sol·licitar informació i tutela sobre l'exercici dels seus drets. Amb caràcter previ a aquesta reclamació, pot dirigir-se al nostre delegat de 
protecció de dades a través de dpdsectorpublico@gva.es 
Otros derechos: La persona interesada además, puede presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es) y solicitar información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos. Con carácter previo a dicha reclamación, puede dirigirse a nuestro 
delegado de protección de datos a través de dpdsectorpublico@gva.es.
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AUTORITZACIÓ PER LES ESCOLES RECONEGUDES PER 
L'IVAJ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA 
DELS CURSOS EN MATÈRIA D'ANIMACIÓ JUVENIL
 AUTORIZACIÓN POR LAS ESCUELAS RECONOCIDAS POR 
EL IVAJ PARA LA TRAMITACIÓN TELEMÁTICA 
DE LOS CURSOS EN MATERIA DE ANIMACIÓN JUVENIL
A
DADES DE L'ESCOLA
DATOS DE LA ESCUELA
B
DADES DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE L'ESCOLA
DATOS DEL DIRECTOR O DIRECTORA DE LA ESCUELA
C
AUTORITZACIÓ
AUTORIZACIÓN
Com a Director o Directora de l'escola, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, s'autoritza per a tramitar telemàticament la documentació establida per l'Institut Valencià de la Joventut, en el Decret 86/2015, de 5 de juny del Consell, referent als cursos de formació en matèria d'animació juvenil d'aquesta escola, a les següents persones:
Como Director o Directora de la escuela, en cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, se autoriza para tramitar telemáticamente la documentación establecida por el Institut Valencià de la Joventut, en el Decreto 86/2015, de 5 de junio del Consell, referente a los cursos de formación en materia de animación juvenil de esta escuela, a las siguientes personas:
D
NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES
Que s'autoritza a rebre les notificacions telemàtiques administratives i els diplomes expedits a l'alumnat dels cursos per l'Institut Valencià de la Joventut, a la següent persona:
Que se autoriza a recibir las notificaciones telemáticas administrativas y los diplomas expedidos al alumnado de los cursos por el Institut Valencià de la Joventut, a la siguiente persona:
Qualsevol canvi que l'escola realitze en relació amb les persones autoritzades, haurà de ser comunicada a l'Institut Valencià de la Joventut per mitjà d'aquest mateix formulari.
Cualquier cambio que la escuela realice en relación con las personas autorizadas, deberá ser comunicada al Institut Valencià de la Joventut por medio de este mismo formulario.
Signat: Nom Director o Directora de l'Escola
Fdo.: Nombre Director o Directora de la Escuela
L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en el document d'autorització, que seran tractats amb la finalitat de gestionar l'alta de les persones autoritzades per l'escola per a la tramitació telemàtica de la gestió documental dels cursos de formació en matèria d'animació juvenil, per a la notificació administrativa i per a l'enviament dels diplomes expedits a l'alumnat dels cursos. 
El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), es responsable del tratamiento de los datos personales que se recogen en el documento de autorización, que serán tratados con la finalidad de gestionar el alta de las personas autorizadas por la escuela para la tramitación telemática de la gestión documental de los cursos de formación en materia de animación juvenil, para la notificación administrativa y para el envío de los diplomas expedidos al alumnado de los cursos. 
 
Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i dret d'oposició, a través del següent tràmit telemàtic de la Generalitat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970. 
Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y derecho de oposición, a través del siguiente trámite telemático de la Generalitat: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970. 
 
Nota: aquest document haurà de ser signat electrònicament, mitjançant signatura digital, pel director o directora de l'escola d'animació juvenil, i remés telemàticament a l'IVAJ.
Nota: este documento habrá de ser firmado electrónicamente, mediante firma digital, por el director o directora de la escuela de animación juvenil, y remitido telemáticamente al IVAJ.
IA - 16239 - 01 - E
INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tractament: El responsable del tractament de les dades recollides a través del formulari és l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) amb domicili en c/ Hospital, 11, 46001 València i adreça electrònica de contacte info_ivaj@gva.es i telèfon 963 108 502.
Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de los datos recogidos a través del formulario es el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) con domicilio en c/ Hospital, 11, 46001 Valencia y dirección electrónica de contacto info_ivaj@gva.es y teléfono 963 108 502.
 
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpdsectorpublico@gva.es
Datos de contacto del delegado de protección de datos: dpdsectorpublico@gva.es
 
Base jurídica i finalitats del tractament: Amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals de seguretat aplicables a l'IVAJ, les dades personals seran tractats per a donar accés al sistema informàtic de l'IVAJ a les persones autoritzades per l'escola en la qual presten els seus serveis. A tals efectes, la comunicació per les persones interessades de les seues dades personals veraces i exactes, és necessària per al tractament avantdit, no sent possible d'una altra forma procedir a l'alta de les persones interessades com a usuàries dels sistemes informàtics de l'IVAJ.
Base jurídica y fines del tratamiento: Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales de seguridad aplicables al IVAJ, los datos personales serán tratados para dar acceso al sistema informático del IVAJ a las personas autorizadas por la escuela en la que prestan sus servicios. A tales efectos, la comunicación por las personas interesadas de sus datos personales veraces y exactos, es necesaria para el tratamiento antedicho, no siendo posible de otra forma proceder al alta de las personas interesadas como usuarias de los sistemas informáticos del IVAJ.
 
Destinataris de les dades: Amb base jurídica en el compliment de les obligacions legals de l'IVAJ, les dades personals podran ser comunicats a altres òrgans de l'Administració Pública, òrgans judicials, Agència Espanyola de Protecció de Dades, Defensor del Poble, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agència Antifrau i Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat Valenciana.
Destinatarios de los datos: Con base jurídica en el cumplimiento de las obligaciones legales del IVAJ, los datos personales podrán ser comunicados a otros órganos de la Administración Pública, órganos judiciales, Agencia Española de Protección de Datos, Defensor del Pueblo, Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Agencia Antifraude y Delegado de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana.
 
Encarregats del tractament: Tercers encarregats del tractament podran tindre accés a les dades per encàrrec de l'IVAJ per a la prestació de serveis, seguint les instruccions i amb les mesures de seguretat i confidencialitat establides en el contracte per encàrrec de tractament.
Encargados del tratamiento: Terceros encargados del tratamiento podrán tener acceso a los datos por encargo del IVAJ para la prestación de servicios, siguiendo las instrucciones y con las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas en el contrato de encargo de tratamiento.
 
Transferències internacionals de dades: No existeixen transferències internacionals de dades.
Transferencias internacionales de datos: No existen transferencias internacionales de datos.
 
Termini de conservació de dades: Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i pels terminis establits en les normes vigents per al compliment d'obligacions i responsabilitats legals, sent suprimits d'acord amb el que s'estableix en la normativa d'arxius i documentació.
Plazo de conservación de datos: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recaban y por los plazos establecidos en las normas vigentes para el cumplimiento de obligaciones y responsabilidades legales, siendo suprimidos de acuerdo con lo establecido en la normativa de archivos y documentación.
 
Drets: La persona interessada pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat, a través del tràmit electrònic per a l'exercici dels drets relacionats amb les seues dades personals (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970), en el portal www.gva.es, o enviant la seua petició a qualsevol de les següents adreces: 
Postal: c/ Hospital, 11, 46001 València. 
Electrònica: info_ivaj@gva.es.
Derechos: La persona interesada puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, a través del trámite electrónico para el ejercicio de los derechos relacionados con sus datos personales 
(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970), en el portal www.gva.es, o enviando su petición a cualquiera de las siguientes direcciones: 
Postal: c/ Hospital, 11, 46001 Valencia. 
Electrónica: info_ivaj@gva.es.
 
L'exercici dels drets és personalíssim i requerirà la identificació inequívoca de la persona interessada que podrà realitzar-se en el cas de l'exercici per via postal o correu electrònic mitjançant fotocòpia del document nacional d'identitat, o passaport o un altre document vàlid que identifique a la persona interessada.
El ejercicio de los derechos es personalísimo y requerirá la identificación inequívoca de la persona interesada que podrá realizarse en el caso del ejercicio por vía postal o correo electrónico mediante fotocopia del documento nacional de identidad, o pasaporte u otro documento válido que identifique a la persona interesada.
 
Altres drets: La persona interessada a més, pot presentar una reclamació a Espanya davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) i sol·licitar informació i tutela sobre l'exercici dels seus drets. Amb caràcter previ a aquesta reclamació, pot dirigir-se al nostre delegat de protecció de dades a través de dpdsectorpublico@gva.es
Otros derechos: La persona interesada además, puede presentar una reclamación en España ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y solicitar información y tutela sobre el ejercicio de sus derechos. Con carácter previo a dicha reclamación, puede dirigirse a nuestro delegado de protección de datos a través de dpdsectorpublico@gva.es.
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