Borrar dades

Guardar formulari

ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE

DADES DEL REPRESENTANT
Representant: Nom i cognoms

DNI / NIF / Passaport / NIE

Que actua en nom i representació de

als efectes establerts en les bases de sol·licitud de subvencions per a la pràctica esportiva d’esport federat /
d’activitats d’inclusió / de jocs esportius escolars.
DECLARA sota la seva responsabilitat:
No concorre en cap circumstància prevista en la convocatòria que impedeixi obtenir la condició de
beneficiari.
No ha sol·licitat i no ha obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals.
S'han sol·licitat o s’han obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos amb la mateixa finalitat,
procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d’organismes internacionals, per import de: .............................
Marqueu les caselles que corresponguin.

I perquè així consti, signo aquesta declaració.

Rubí,

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autori tzació així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol mom ent quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí , a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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