SOL·LICITUD DE VISITA AL PORT DE VALÈNCIA
L'accés, estada i desenvolupament de qualsevol activitat en el recinte del Port de
València per part de persones alienes només podrà tenir lloc si s'autoritza
expressament per l'Autoritat Portuària de València. Per a açò, és condició obligatòria
enviar per fax (nº de fax: 96 393 94 25) o e-mail (visitasAPV@valenciaport.com ) el
present formulari correctament emplenat i, amb la signatura del sol·licitant.
DADES DEL SOL·LICITANT
En cas de visites de particulars emplenar directament el següent quadre:
Nom

Cognoms

DNI/Nº de
passaport

Telèfon

En cas de ser associació, club, etc. emplenar les següents taules:
Nom de l´associació, club, etc.* :
Adreça* :
Població* :
Província* :
Telèfon* :
E-mail:

Codi Postal* :
País:
Fax:

PERSONA DE CONTACTE:
Nom* :
Cognoms:
Telèfono* :
E-mail:

Mòbil:

E-mail

Codi
postal

DADES DE LES PERSONES DE L´ASSOCIACIÓ, CLUB, ETC. QUE ASSISTIRAN A
LA VISITA1:
Nom

Cognoms

DNI/Nº de
passaport

Telèfon

E-mail

1

El nombre total de participants en aquestes visites ha de ser major de 20 però no superar les 60
persones. Les sol·licituds s'atendran per rigorós ordre d'inscripció. En cas de no arribar al contingent
establit es comunicarà la cancel·lació de la visita amb una antelació de 48 hores.
Es recorda que l'horari és de 10.30 a 12.00 h.
* Camps obligatoris

Indique les dates i horari, segons prioritat, en les quals estaria interessat a
visitar les instal·lacions del Port (dd/mm/aaaa). Recorde que les visites es
realitzaran els dissabtes (excepte festius).

HORARI
10:00H

12:00H

Data nº 1* :
Data nº 2* :
Data nº 3:

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal, l'Autoritat Portuària de València, li informa que les dades personals continguts en aquesta sol·licitud seran
incorporats a un fitxer, el responsable del qual i titular és l'Autoritat Portuària de València, per a finalitats estadístiques,
entenent que l'emplenament de la present sol·licitud implica el seu consentiment per a dur a terme aquest tractament i
per al seu ús amb aquestes finalitats. Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, i
cancel·lació en els termes establits en la legislació vigent en l'adreça de l'Autoritat Portuària de València, Av. Moll del
Turia, s/n, 46024 València

TAULA ADDICIONAL INSCRIPCIÓ VISITES ELS DISSABTES
Nom

Cognoms

DNI/Nº de passaport

