AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE DADES PER MITJANS ELECTRÒNICS DELS
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR
BEQUES PER L’ADQUISICIÓ DE MATERIAL CURS 2018/2019

Nom i cognoms de la persona sol·licitant

NIF

Correu electrònic

Telèfon

Membres del nucli familiar
Declaro que el meu nucli familiar està compost pels següents membres________
En el cas de separació dels pares, es tindrà en compte la renda del progenitor amb qui convisqui l’infant més, si escau, la pensió
d’aliments que percebi.
Autorització d’obtenció de dades per a procediments electrònics
AUTORITZO a l’Ajuntament d’Igualada a fer la consulta del nivell de renda a l’Agència Tributària de tots els membres en qui
recaigui l’obligatorietat d’assumir les despeses del/la menor.
AUTORITZO a l’Ajuntament d’Igualada a fer la consulta dels ingressos no contributius que provinguin d’altres organismes
públics i les prestacions que es percebin del Servei Públic d’Empleo Estatal de tots els seus membres en qui recaigui
l’obligatorietat d’assumir les despeses del menor.
En el cas que una família no acrediti ingressos o l’Ajuntament ho creu convenient, l’Ajuntament podrà sol·licitar informació
complementària.
Delegació de la representació
La resta de membres del nucli familiar majors de 16 anys declarem que designem com a representant a la persona sol·licitant de la sol·licitud
d’aquest ajut econòmic, el qual accepta aquesta representació.

Nom i cognom

DNI

Parentiu

Signatura

Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació del que disposa la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, pel que es permet, prèvia autorització de la persona interessada, la cessió de dades entre administracions públiques
per al desenvolupament de les seves competències.
Signatura de la persona sol·licitant:

Data:

Igualada,

d

d

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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