Concello de FRADES
Cimadevila, 10
15686 – FRADES (A Coruña)
Telefs: 981 – 695567 y 69 56 63

Fax: 981-695579

E-mail: correo@frades.gal

ANEXO I.

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA O ENSINO. CURSO 20___ -20___
MATERIAL ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR

DATOS DO/A SOLICITANTE (pai, nai ou titor/a)
NOME
APELIDOS
DNI
ENDEREZO
TELÉFONO
DATOS DO/A ALUMNO/A PARA O QUE SE SOLICITA A SUBVENCIÓN
NOME
APELIDOS
DNI
NOME DO COLEXIO
DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
 Fotocopia do DNI do pai, nai ou titor/a .
 Resgardo da matrícula do presente curso escolar.
 Xustificantes dos ingresos da unidade familiar no ano 20___

.

 DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE:

- Son certos e completos os datos e documentación aportados para esta solicitude.
- Non estou incuso en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
- Dou o meu consentimento para que a Administración comprobe os datos referidos
a identidade, domicilio, convivencia, información tributaria e afiliación á Seguridade
Social.

Frades, ___ de __________ de _____
(sinatura)

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE FRADES (A Coruña)
En cumprimento do previsto na LO 15799 de Protección de Datos de Carácter Persoal e no RD 1720/07, Regulamento de Desenvolvemento, informámoslle que os datos
recollidos polo Excelentísimo Concello de Frades coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa así como o envío de comunicacións comerciais,
publicitarias e promocionais, serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do Concello e o cal se encontra debidamente inscrito na Agencia Española de
Protección de Datos. Así mesmo os datos poderán ser cedidos a empresas coa finalidade de xestionar cobros de impostos ou prestar servicios como abastecementos,
servicios municipais, elaboración de estatísticas de Padrón, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do Concello. Vostede poderá, en todo momento,
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de renovación do consentimento para calquera das
finalidades antes sinaladas, enviando a Concello de Frades, Cimadevila, nº 10, 15686, Frades, A Coruña, carta debidamente firmada, onde consten claramente os datos
de contacto á cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

Concello de FRADES
Cimadevila, 10
15686 – FRADES (A Coruña)
Telefs: 981 – 695567 y 69 56 63

Fax: 981-695579

E-mail: correo@frades.gal

ANEXO II

DECLARACION XURADA

D./ Dª _________________________________________ con DNI / NIE / Pasaporte nº
_______________________,solicitante de axuda para o ensino, curso 201_____ -201_____
con residencia en _________________________ Frades (A Coruña)

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:

Que no último exercicio fiscal na miña unidade familiar non presentamos
declaración de IRPF.

E para que conste asino a presente declaración
____________________ de 20____.

en Frades, a __________ de

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE FRADES (A Coruña)

En cumprimento do previsto na LO 15799 de Protección de Datos de Carácter Persoal e no RD 1720/07, Regulamento de Desenvolvemento, informámoslle que os datos
recollidos polo Excelentísimo Concello de Frades coa finalidade de levar a cabo a xestión contable, fiscal e administrativa así como o envío de comunicacións comerciais,
publicitarias e promocionais, serán almacenados nun ou máis ficheiros titularidade do Concello e o cal se encontra debidamente inscrito na Agencia Española de
Protección de Datos. Así mesmo os datos poderán ser cedidos a empresas coa finalidade de xestionar cobros de impostos ou prestar servicios como abastecementos,
servicios municipais, elaboración de estatísticas de Padrón, ou outras actividades relacionadas co normal funcionamento do Concello. Vostede poderá, en todo momento,
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos persoais así como o de renovación do consentimento para calquera das
finalidades antes sinaladas, enviando a Concello de Frades, Cimadevila, nº 10, 15686, Frades, A Coruña, carta debidamente firmada, onde consten claramente os datos
de contacto á cal deberá acompañarse fotocopia do seu DNI/NIF ou documento que acredite a súa identidade.

