
                                                                PETICIÓN DE TÍTULO/CERTIFICADO
      

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

TIPUS DE FAMILIA

                                                                      sol·licite que siga expedit, ja que l'he finalitzat l'any 

ADJUNTE LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ
                     Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport

                     Justificant del pagament de les taxes d'expedició del títol de batxillerat o cicles

                                 Ordinària   F. Numerosa/Monoparental General F. Numerosa/Monoparental Especial  Bonificació per discapacitat

             

ENVIA AQUESTA INSTÀNCIA SIGNADA AMB TOTA LA 
DOCUMENTACIÓ PER EMAIL ALS DOS CORREUS:  

 03012724.secret@gva.es

Assumpte: TITOL + el vostre nom i cognoms

Signatura/ Firma

1. ¿Com puc signar sense imprimir el document?
2. Necessites tindre instal·lat Acrobat Reader DC (enllaç) (gratuït)

Per a recollir el títol

– Si el recull l’interessat, només ha de portar el DNI
– Si no pot vindre l’interessat pot autoritzar una altra persona per a recollir-lo: en aquest cas haurà de portar una autorització i una 
fotocòpia del DNI del titular del Títol.

De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE-A-2018-16673): Les dades personals recollides en aquesta sol·licitud seran tractades respectant el
deure de confidencialitat recollit en l'article 5. El tractament de les dades personals recollides en aquesta sol·licitud s'utilitzaran per a les finalitats autoritzades en aquest mateix formulari, així com per al que s'estableix en l'Ordre que regeix el
procediment selectiu pel qual es realitza la inscripció, d'acord amb l'article 8 de la citada Llei. La persona afectada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició de les seues dades personals, d'acord amb els
articles 13-18. S'estableix com a responsable del tractament de les dades a la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i com a delegat de protecció de les dades a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat
Social, Participació i Cooperació, amb domicili en Passeig de l'Albereda núm. 16, 46010 de València.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE-A-2018-16673): Los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados
respetando el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5. El tratamiento de los datos personales recogidos en esta solicitud se utilizarán para los fines autorizados en este mismo formulario, así como para lo establecido en la Orden que
rige el procedimiento selectivo para el que se realiza la inscripción, de acuerdo al artículo 8 de la citada ley. La persona afectada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos
personales, de acuerdo a los artículos 13-18. Se establece como responsable del tratamiento de los datos a la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y como delegado de protección de los datos a la
Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, con domicilio en Paseo de la Alameda núm. 16, 46010 de Valencia.

Ordinària/Ordinaria Nombrosa general/Numerosa general Nombrosa especial/Numerosa especial F. monoparental 

http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/es/tasas.asp?idf=TITULOS
https://get.adobe.com/es/reader/
https://www.youtube.com/watch?v=tSm8e_otQRo&feature=youtu.be%20
mailto:03012724.secret@gva.es
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