SOL·LICITUD SUBVENCIÓ AL TRANSPORT ANY 20
(Indicar año)

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
NOM

EDAT

COGNOMS

D.N.I. o N.I.E.

DATA DE NAIXEMENT

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPI

CORREU ELECTRONIC

TELÈFONS

ESTUDIS QUE ESTA REALITZANT

Batxiller

Cicle Formatiu Grau Mitjà

Estudis Universitaris de Grau

FPB

Cicle Formatiu Grau Superior

Estudis Universitaris de Postgrau (master, doctorat).
CURS I TITULACIO

Estudis Superiors de Música i Dansa
FORMARÀ PART DEL PROGRAMA ERASMUS DURANT ESTE CURS?

Sí

No

DECLARACIÓ JURADA (Annexos I, II, III i IV)
Com a sol·licitant de l’ajuda de la beca de transport, declare que he llegit les bases, accepte el que en elles es disposa i que compliré amb
les obligacions que de les mateixes es deriven.
A més, declare davall la meua responsabilitat:
Que en el dia de la data, em trobe al corrent en el compliment de les meues Obligacions Tributàries i de la seguretat social.
Que l'import de l’ajuda concedida, aïllada o en concurrència amb altres ajudes, no supera el cost de l’activitat subvencionada i s’ha
destinat íntegrament a la realització d'esta.
Que no incórrec en cap de les condicions establides en els articles 13.2 i 3 de la de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
Que s’ha complit la finalitat per a la que es va concedir la subvenció.
I perquè conste i produïsca els seus efectes davant de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria i s’unisca a l’expedient de sol·licitud de
Subvenció al Transport per al curs 2018/2019, firme la present declaració.
DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA:

Consent que les meues dades puguen ser utilitzats per a rebre informació relacionada amb activitats, ocupació, cursos… organitzats pel
Centre d’Informació Juvenil. En cas contrari, marque l’opció següent:
No consent que les meues dades puguen ser utilitzats per a rebre informació relacionada amb activitats, ocupació,
cursos… organitzats pel Centre d’Informació Juvenil.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran ser utilitzats
per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders públics atorgats a
esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que comanda la normativa administrativa. El
sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen publicats en la web municipal durant
el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i
Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada
davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més
informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

