REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A MATERIAL ESCOLAR D’EDUCACIÓ INFANTIL- 2018
1.- DADES FAMILIARS:
Nom i cognoms de la mare o tutora.

NIF:

Nom i cognoms del pare o tutora.

NIF:

Domicili familiar

Nombre membres unitat familiar

Telèfon:

Família monoparental
SÍ
NO

2.- FILLS/FILLES PER ALS QUE SOL·LICITA L’AJUDA: (Ordenar de major a menor edat)
Nom i cognoms:

Data naixement:

Centre escolar:

Import despeses: Material escolar/quadernets

Nom i cognoms:

Data naixement:

Centre escolar:

Import despeses: Material escolar/quadernets

Curs:

Curs:

3.- ENTITAT BANCÀRIA DEL BENEFICIARI ON VOL REBRE L’AJUDA:
Nom del PARE o de la MARE Titular compte bancari
Caixa / Banc:

IBAN
E

Núm. COMPTE

S

EXPOSA:
Que tenint coneixement de les “Bases de la convocatòria d’ajudes de l’Ajuntament d’Altea per a
l’adquisició de material escolar de l’alumnat d’educació infantil del curs 2018/2019, i reunint els requisits
per a accedir a aquesta,

SOL·LICITE:

Una ajuda per a l’adquisició del citat material, declare expressament que totes les dades senyalades són
certes i desitge rebre la transferència per l’import de l’ajuda obtinguda en el compte corrent consignada en
aquesta sol·licitud.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL - Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tractament de les seues dades de caràcter personal és l'Ajuntament d'Altea, amb domicili en: Plaça José María
Planelles, 1, 03590 Altea. La finalitat per a la qual les seus dades seran tractades és la gestió de l'expedient de concessió de subvencions
per a material escolar alumnat infantil curs 2018/2019.La legitimació per a realitzar dit tractament està basat en el consentiment exprés,
inequívoc informat de l'interessat. En cas que Vs. no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa. Tot açò sense
perjudici d'altres fonaments legals que s'especifiquen en la informació addicional que es detalla darrere d’esta fulla de sol·licitud.
Aquestes dades es comunicaran a entitats externes (Ministeri d'Hisenda). Els drets que vosté, com a interessat ostenta consisteixen en:
accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. El mode
d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional.
Marcant la present casella manifeste el meu consentiment expreso, inequívoc i informat per al tractament de les
meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula.

Firmat: Pare o mare, Tutor/a
Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

REGIDORIA EDUCACIÓ
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
Tractament

Excm. Ajuntament d’Altea

Domicili del
Responsable

Direcció: Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea
Correu: <responsablepd@altea.es>>

Delegat de
Protecció de
Dades

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
(1). Correu electrònic: <<delegadopd@altea.es>>
(2). Correu ordinari:
Carta dirigida al DPD - Domicili del Responsable

Finalitats

Conservació de
les dades

NIF: P0301800I
Telèfon: 965841300

Les finalitats d’aquest tractament són:
(1). Gestió de l’expedient de convocatòria d’ajudes per a l’adquisició de material escolar de
l’alumnat d’educació infantil matriculat en CEIPS d’Altea del curs 2018-2019.
Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els
requeriments aplicables a la conservació d’informació per part de l’Administració Pública.
Consentiment de l’interessat. En cas que vosté no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser
atesa.

Legitimació /
Bases jurídiques

Destinataris de
les seues dades

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica
reguladora del règim local.
Les seues dades es comunicaran a l’Agència Tributària i al Ministeri d’ Hisenda.
Vosté pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat
i (en el seu cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control
per a reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, vosté deu dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Altea, Registre d’Entrada,
Plaça José María Planelles, 1, 03590 Altea, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
(1).

Drets

(2).

Correu ordinari. La sol·licitud deu dirigir-se a la direcció indicada en l’epígraf “Domicili del
Responsable” en aquest mateix document.
Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte es troben
en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.

En tots els casos, l’Ajuntament deu verificar la seu identitat com a titular de les dades. Per a aquesta
verificació, vosté pot escollir entre aquestes dues opcions:
(1).
(2).

Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma
telemàtica, per a la qual cosa deu indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la
consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics,
vosté deurà aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

Tel.: 96 584 13 00
Fax: 96 584 08 24

