
SOL·LICITUD B

Aquesta sol.licitud només serà vàlida si està relacionada amb una sol·licitud A amb el mateix sol·licitant
A. Dades del/la sol.licitant

Autoritzo l'endos del pagament a l'AMPA de l'escola Trentapasses
Nom i cognoms1 SI NO

C. Documentació
Altra documentació requerida per la valoració de la prestació

La persona sol.licitant declara:1. Que son certes totes les dades consignades en aquesta sol.licitud2. Em comprometo a complir els acords prèviament establerts amb els serveis socials bàsics i les obligacions que s'adjunten amb aquesta sol.licitud
PROTECCIÓ DE DADES

Vilalba Sasserra, Signatura de la persona sol.licitant
la Seu Electrònica o a qualsevol oficina d'tenció al ciutadà de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra.

criteris de conservació de dades: per tal de complir amb la finalitat per la qual va facilitar-se, les dades personals proporcionades esconservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la qual es varen facilitar i per depurar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.  Destinataris de les dades: segons el motiu de la petició aniran adreçades al departament corresponent de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. Transferència de dades: no estan previstes. Exercici de drets: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació o oposició al tractament, mitjançant 

obligació legal i/o consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb l'Ajuntament i facilitar les vostres dades per a la gestió del serveipeticionat. Categoria de les dades: seran necessàries totes aquelles dades considerades necessàries per tal de poder dur a terme els tràmits corresponents, aquestes dades poden ser: dades que siguin identificadores, de característiques personals, de circumstàncies socials, acadèmiques i professionals, dades laborals, d'informació comercial, dades econòmico-financeres i d'assegurances, dades detransaccions, dades relatives a la comissió d'infraccions penals o administratives i categories especials de dades personals. Terminis o

D'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'infora a continuació del tractament que és realitzarà respecte a les vostres dades. Responsable del tractament: AjuntamentVilalba Sasserra. Pl. de la Vila, número 1, 08455 Vilalba Sasserra. Telèfon 938410383. Finalitat del tractament: realització de registres, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'Ajuntament i/o empreses municipals depenents, per atende o donar respostaa una petició, consulta, reclamació, etc. Base jurídica del tractament: missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'

El/la menor beneficiari participarà a les sortides?
Curs Centre escolarB. Dades del menor beneficiari

SOL.LICITUD DE BECA PER L'ADQUISICIO DE LLIBRES PEL CURS 2020-21

Nom i i cognoms:
Adreça:
NIF/NIE/Passaport: Telèfon:
Correu electrònic


