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1. RESPONSABLE 
 

La Fundació General de la Universitat de València (FGUV) és una institució sense ànim 
de lucre que té com a finalitat principal, de conformitat amb el que estableixen els seus 
Estatuts, cooperar en el compliment de les finalitats de la Universitat de València, amb 
l’objectiu d’ajudar a la docència, la recerca, la difusió cultural i la formació humana 
integral dels possibles beneficiaris. 
 
En el exercici de les seues activitats, la FGUV s´obliga a complir la normativa aplicable 
sobre el correcte ús i tractament de les dades de caràcter personal i la legislació relativa 
al comerç electrònic. 

2. OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVADESA 
 

Aquesta política de privadesa es refereix exclusivament al lloc web 
www.uniempren.es, plataforma dedicada a donar suport, difusió i finançament a 
projectes emprenedors i a posar en contacte els seus membres. 

3. TRACTAMENT DE DADES 
 

a) Registre d’usuaris 
 
Les dades facilitades en el formulari de registre s’incorporen al fitxer “Uniempren”, del 
qual és titular la Fundació General de la Universitat de València i que està degudament 
declarat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 

Aquest fitxer té per finalitat gestionar i administrar la plataforma, i el tractament de la 
informació personal vinculat a aquesta. 

 

b) Formulari de contacte (si n’hi ha) 
 

Les dades personals del formulari de contacte seran incorporades a un fitxer la 
titularitat del qual és de la Fundació General de la Universitat de València, a fi de 
mantenir el contacte amb l’usuari sol·licitant i respondre a qualsevol dubte o qüestió 
que puga tenir. 
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c) Tractament de les galetes 

Què són les galetes? 

Una galeta o cookie és un fitxer que es descarrega al vostre ordinador quan accediu a 
determinades pàgines web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, 
emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del 
seu equip i, depenent de la informació que continguen i de la manera com es faça 
servir l’equip, es poden utilitzar per reconèixer-lo. 

Quins tipus de galetes utilitza la pàgina de la Fundació General de la Universitat de 
València? 

La FGUV utilitza galetes pròpies i de tercers, amb finalitat tècnica i analítica. Es tracta 
de galetes d'ús intern per al funcionament de la web. En concret, aquesta web fa servir 
galetes per al manteniment de la sessió quan l’usuari navega per la pàgina o estableix 
les preferències de l'idioma.  

Així mateix, la FGUV utilitza galetes analítiques que permeten quantificar el nombre 
d'usuaris i realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan del 
servei ofert. Així, se n'analitza la navegació per la nostra pàgina web amb la finalitat de 
millorar l'oferta de serveis que oferim. En cap cas no es lliga l’usuari identificat ni es fa 
servir la informació per elaborar cap tipus de perfil.  

En la FGUV respectem la privadesa dels nostres usuaris. Al mateix temps, treballem 
contínuament per millorar la navegació de la nostra pàgina web d'acord amb els 
nostres usuaris, les seues necessitats o interessos, per determinar amb quina freqüència 
utilitzen els nostres serveis i conèixer-ne patrons estadístics de comportament. 

La informació s'utilitza només internament, amb l'objectiu d'incrementar la nostra 
comprensió del comportament dels usuaris de la web. Aquesta informació és una 
eina important per a nosaltres per millorar la qualitat del contingut i dels serveis.  

Permís, bloqueig o eliminació 

Pots restringir, bloquejar o esborrar les galetes d´aquest lloc web en qualsevol moment, 
modificant la configuració del teu navegador conforme a les pautes indicades. Si bé la 
parametrització de cada navegador és diferent, t´oferim un major detall sobre la 
configuració de les galetes en els principals navegadors d´internet: 

 Internet Explorer: Eines -> Opcions d´Internet -> Privadesa -> Configuració. Per 
a més informació, pot consultar el suport de Microsoft o l´Ajuda del navegador. 

 Firefox: Eines -> Opcions -> Privadesa -> Historial -> Configuració 
Personalitzada. Per a més informació, pot consultar el suport de *Mozilla o 
l´Ajuda del navegador. 
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 Chrome: Configuració -> Mostrar opcions avançades -> Privadesa -> 
Configuració de contingut. Per a més informació, pot consultar el suport de 
Google o l´Ajuda del navegador. 

 Safari: Preferències -> Seguretat. Per a més informació, pot consultar el suport 
d´Apple o l´Ajuda del navegador. 

Tot i que l´usuari haja configurat el seu navegador per rebutjar totes les galetes, o 
expressament les galetes de la FGUV, pot navegar pel portal amb l´únic inconvenient 
que no podrà gaudir de les funcionalitats que ofereix la instal·lació d´alguna 
d´aquestes galetes. 

En qualsevol cas, l´usuari pot eliminar les galetes en qualsevol moment, seguint el 
procediment establert en la secció d´ajuda del navegador. 

Tanmateix, el fet d´acceptar la present política de privadesa implica que l´usuari ha 
estat informat de manera clara i completa sobre l´ús de dispositius d´emmagatzematge 
i de recuperació de dades (galetes), i també que la Fundació General de la Universitat 
de València disposa del seu consentiment per fer-les servir tal com estableix l´article 22 
de la Llei 34/2002, d´11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç 
electrònic (LSSI). 

 
d) Responsabilitat dels usuaris 

 
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable 
d’informar sobre qualsevol modificació que les afecte. L’usuari serà l’únic responsable 
dels danys o perjudicis, directes o indirectes, que puga ocasionar als responsables de la 
pàgina web o a tercers el fet d’emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, 
incompletes o no actualitzades. En cas que calga incloure-hi dades de caràcter personal 
referents a persones físiques diferents de qui emplena aquest formulari, l’usuari haurà 
d’informar-los, abans d’incloure-les-hi, dels punts continguts en aquest document. 

4. CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT 
 

El tractament de les dades en aquest web garanteix els principis de secret i seguretat 
(confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades) en els termes que estableix la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i 
el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de 
desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades 
de caràcter personal. 
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5. COMUNICACIONS DE DADES 
 

L’usuari ha de ser conscient que accedeix a una plataforma oberta per donar suport a 
projectes emprenedors, innovadors socials i creatius, que té per objectiu posar en comú 
projectes, necessitats, etc. Per això consent: 
 

- Que les dades de la fitxa del projecte siguen lliurement accessibles en Internet. 
- Que les seues dades siguen comunicades a la universitat on va estudiar, 

indicada en el formulari de registre. 
- Que les seues dades siguen comunicades a la plataforma de pagament perquè 

es facen efectius els càrrecs i ingressos compromesos. 
- Que en cas d´obtenir el 100% de finançament, les dades del mecenes es 

comunicaran a l´emprenedor per tal d´agrair la seua aportació o entregar-li, en 
el seu cas, la seua recompensa. 
 

Les finalitats de la comunicació de dades van destinades exclusivament a secundar i 
difondre projectes emprenedors, innovadors socials i creatius, i realitzar una posada en 
comú de projectes, necessitats, etc. 

Així mateix, les dades dels usuaris emprenedors poden ser comunicades als usuaris 
mecenes en cas d’incompliment de contracte, perquè aquests últims puguen prendre 
les mesures legals oportunes. 

6. DRETS D’OPOSICIÓ AL TRACTAMENT, ACCÉS, RECTIFICACIÓ I 
CANCEL·LACIÓ 
 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, els usuaris i usuàries d’aquest lloc web poden exercir els 
seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. L’exercici d’aquests drets és 
personalíssim i es realitza mitjançant la presentació d’una sol·licitud que ha d’incloure: 

 
- Nom, cognoms de la persona interessada. 
- Fotocòpia del document d’identitat de la persona interessada o document 

oficial equivalent. 
- Identificació, si és el cas, de la persona que la represente, i el document 

acreditatiu d’aquesta representació. 
-  Petició en què es concreta la sol·licitud. 
- Domicili a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant. 
- Documents acreditatius de la petició que formula, si s’escau. 

 
La sol·licitud s’ha d’adreçar a la Fundació General de la Universitat de València (c/ 
Amadeu de Savoia, 4 de València, DP 46010), o bé mitjançant correu electrònic 
(protdadesfguv@uv.es), sempre que la petició es realitze des del compte de registre en 
la nostra base de dades. 
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7. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES 
 

Si així ho indica en els formularis corresponents, la Fundació General de la Universitat 
de València pot enviar a l’usuari comunicacions electròniques referents a activitats 
relacionades amb la plataforma o activitats formatives organitzades per la Fundació. 

Si   comunicació que reba. (art. 21.2 i 3 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis 
de la societat de la informació i de comerç electrònic). 

8. DADES SOBRE MENORS O INCAPACITATS LEGALMENT 
 

Aquest web no té per objectiu prestar serveis a menors d’edat ni captar les seues dades. 

En cas que un usuari o una usuària es trobe legalment incapacitat en virtut de resolució 
judicial que obligue a comptar amb el consentiment dels tutors legals per al tractament 
de la seua informació personal, haurà de posar aquests fets en coneixement de la 
Fundació General de la Universitat de València i aportar l’autorització deguda. 


