REGIDORIA EDUCACIÓ
EDUCACIÓ

SOL·LICITUD DE PREMI
ESTUDIANTS D’ALTEA AMB EL TÍTOL DE BATXILLERAT Curs 2017-2018
DADES DE L’ALUMNE/A:
Nom i cognoms:______________________________________________ DNI.:__________________________________
Data de naixement:___________________ Domicili:________________________________________________________
IES de procedència:_____________________Telèfon:_____________________E-mail:_____________________________

DADES DEL PARE o MARE, TUTOR/A:
Nom i cognoms:___________________________________________________ DNI.:______________________________
Telèfon:_______________________________________

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a.
Fotocòpia del DNI/NIE del pare o de la mare ( si l’alumne/a és menor d’edat).

ENTITAT BANCÀRIA DEL BENEFICIARI D’ON ES VOL PERCEBRE EL PREMI:
Nom del TITULAR (alumne/a o pare/mare)

IBAN
E

Núm. COMPTE

S

EXPOSA:
Que tenint coneixement de les “Bases concessió de PREMIS per a estudiants d’Altea que hagen obtingut el
Títol de Batxillerat en el curs 2017-2018”, SOL·LICITE la concessió del citat premi al reunir els requisits de la
esmentada convocatòria. DECLARE que són certes les dades que figuren en aquesta sol·licitud i autoritze a
l’Ajuntament d’Altea per a què puga recaptar dades en el meu nom amb l’objectiu de comprovar la veracitat
de les mateixes.
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 seues dades van a ser tractades és la gestió de l'expedient de concessió de PREMIS
dirigits a estudiants d'Altea amb el Títol Batxillerat curse 2017-2018. La legitimació per a realitzar aquest tractament està basada en el
consentiment exprés, inequívoc informat de l'interessat. En cas que vosté 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 adicional que es detalla en
www.altea.es/regidories/educacio pestanya premis batxillerat. Aquestes dades es comunicaran a entitats externes (Ministeri d'Hisenda).
Els Drets que vostè com a interessat ostenta consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat
i (si escau) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació addicional.
Marcant la present casella manifeste el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les
meues dades personals en els termes exposats en aquesta clàusula.

Signat: Alumne/a:____________________

Excm. Ajuntament d’Altea
www.altea.es

Signat : Pare o mare, Tutor/a:_________________

Plaça José María Planelles, 1
03590 · Altea · Alacant

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

