Registre d’entrada

SOL.LICITUD D’AJUTS PER L’ADQUISICIÓ
DE MATERIAL ESCOLAR
CURS 2018/2019
Núm. sol·licitud ________

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Cognoms (pare, mare o tutor/a)

DNI/NIE/Passaport (del pare, mare o tutor/a)

Adreça

Localitat

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Nom i cognoms de l’alumne/a

Data de naixement alumne/a

Centre Escolar

Nivell
Nombre de membres de la unitat familiar

□

........

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment en l’aplicació del què
disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

SOL·LICITO UN AJUT PER A:
MATERIAL ESCOLAR (exclusivament alumnes d’educació infantil)
En compliment de les bases reguladores, presento original i fotocòpia de la documentació següent
DNI o NIE de/la sol·licitant
Llibre de família
(Els documents anteriors, si es van presentar l’any passat i no han variat, no cal presentar-los)
Imprès d’autorització per a l’obtenció de dades per mitjans electrònics de tots els membres de la
unitat familiar. Cal adjuntar DNI/NIE/Passaport de totes les persones majors de 16 anys.

DECLARO
Que totes les dades són certes i que no percebo cap més ajut per al mateix concepte. Autoritzo l’Ajuntament per
a la consulta si escau d’altres organismes públics que puguin generar al sol·licitant ingressos no contributius i al
Servei Públic d’Empleo Estatal.
Signatura de la persona sol·licitant
Signatura

Igualada,______de/d’_____________de 20____
INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament
Finalitat del tractament
Legitimació
Destinataris
Exercici de drets dels interessats

Ajuntament d’Igualada.
Gestionar i tramitar ajuts i beques.
Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Altres administracions competents en la matèria.
D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic:
atencio.ciutadana@aj-igualada.net o al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W
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