POLITICA DE PRIVADESA
Li informem que de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues dades formen part d'un fitxer el
responsable del qual és la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i
Biomèdica de la C.V. (FISABIO) C/ Misser Mascó, 31. 46010 València, els quals seran
utilitzats per a poder comunicar-se amb el sol·licitant, per a poder dur a terme les
funcions pròpies de FISABIO, per a tramitar les seues dades curriculars, si escau, així
com per a l'organització de jornades de formació i altres activitats formatives realitzades
per l'entitat. Li informem que compta amb els drets d'accés, rectificació i cancel·lació,
podent-los exercitar per escrit a través de correu electrònic a la següent adreça:
fisabio@gva.es. També podrà exercitar-los per correu postal a l'adreça del responsable
del fitxer a dalt indicada. En la petició, haurà d'adjuntar la següent informació: Nom,
cognoms, adreça, dret que desitja sol·licitar i contingut de la seua petició.
______________________________________________________________________
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Le informamos que de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos forman parte de un fichero cuyo
responsable es la Fundación para el fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica
de la C.V. (FISABIO) C/ Micer Mascó, 31. 46010 Valencia, los cuales serán utilizados
para poder comunicarse con el solicitante, para poder llevar a cabo las funciones propias
de FISABIO, para tramitar sus datos curriculares, en su caso, así como para la
organización de jornadas de formación y otras actividades formativas realizadas por la
entidad. Le informamos de que cuenta con los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, pudiéndolos ejercitar por escrito a través de correo electrónico a la
siguiente dirección: fisabio@gva.es. También podrá ejercitarlos por correo postal a la
dirección del responsable del fichero arriba indicada. En la petición, deberá adjuntar la
siguiente información: Nombre, apellidos, dirección, derecho que desea solicitar y
contenido de su petición.
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