
FORMULARI SOL·LICITUD CARNET JOVE 

FORMULARIO SOLICITUD CARNETJOVE 

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO TELÈFON / TELÉFONO

C PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) es responsable del tratamiento de los datos personales comunicados a través 
de la cumplimentación de este formulario y cualesquiera otros incluidos en los documentos vinculados al mismo y serán 
tratados para tramitar la solicitud de Carnet Jove y en su caso, garantizar su disfrute de acuerdo con todos sus servicios y ventajas. 
Asimismo, en caso de aceptación, los datos serán tratados igualmente para el envío de información sobre las 
actividades y promociones relacionadas con el programa del Carnet Jove. La persona interesada puede ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación. oposición, portabilidad y derecho a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales. Puede consultar información detallada en el 
Registro de Tratamientos del IVAJ a través de www.ivaj.gva.es 

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és responsable del tractament de les dades personals comunicades a 
través de l'emplenament d'aquest formulari i qualssevol altres inclosos en els documents vinculats al mateix i seran 
tractats per a tramitar la sol·licitud de Carnet Jove i en el seu cas, garantir el seu gaudi d'acord amb tots els seus serveis i 
avantatges. Així mateix, en cas d'acceptació, les dades seran tractades igualment per a l'enviament d'informació sobre les 
activitats i promocions relacionades amb el programa del Carnet Jove. La persona interessada pot exercitar els 
drets d'accés, rectificació, supressió, limitació. oposició, portabilitat i dret a no ser objecte de decisions basades únicament en 
el tractament automatitzat de dades personals. Pot consultar informació detallada en el Registre de Tractaments de l'IVAJ a través 
de www.ivaj.gva.es 

Accepte q ue les dades emplenades en aq uesta instància puguen ser utilitzades per a l'enviament d'informació sobre 
les activitats i promocions relacionades amb el programa Carnet Jove.

Acepto que los datos contenidos en esta instancia puedan ser utilizados para el envío de información sobre las actividades y 
promociones relacionadas con el programa Carnet Jove. 

______________________________, ______ d ______________________ de 202___ 
La persona sol·licitant / La persona solicitante

Firma: ___________________________________

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. SERVEI DE PARTICIPACIÓ I CULTURA (CARNET JOVE)
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