ANNEX III: DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PERSONA O ENTITAT BENEFICIÀRIA DE LA SUBVENCIÓ
MUNICIPAL D'AJUDES A l'ADQUISICIÓ D'ORDINADORS A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS I
CICLES FG SUPERIOR PER Al CURS 2020-2021 I 2019-2020 AFECTATS PER L'ESTAT D'ALARMA
REGULAT EN EL REIAL DECRET 463/2020

En/ Na____________________________________________________amb NIF/NIF________________,
que viu en_________________ en el carrer_______________________________,
amb el telèfono ___________________________, i amb l'objectiu d'obtindre una subvenció municipal destinada
a l'adquisició d'ordinadors tant de taula com portàtils per part d'estudiants universitaris de qualsevol curs o de cicle
formatiu de grau superior.

Atés l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú DECLARE
EXPRESSAMENT baix la meua responsabilitat la veracitat de les dades i documents adjunts a la sol·licitud
de les següents circumstàncies:
PRIMERA: Que la persona o entitat la qual represente es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i
de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de l'Alcúdia.
SEGONA: Que l'ajuda concedida no excedeix del 100% del cost de l'activitat subvencionada.
TERCERA: Que l'ajuda concedida, aïlladament o en concurrència amb altres ajudes percebudes públiques o
privades, no supera el cost de l'activitat subvencionada.
QUARTA: Comprometre's a comunicar a l'administració, quan siga conegut, la percepció de qualsevol altra
subvenció o ajuda per a la mateixa finalitat.
QUINTA: Compromís de sotmetre's a l'actuació de comprovació que pot emprendre l'òrgan de control intern de
l'administració.
SISENA: Declare que em trobe al corrent en el compliment d'obligacions per reintegrament de subvencions.
SETENA: Així mateix declare que no em trobe incurs/a en cap de les prohibicions assenyalades en els apartats
2 i 3 de l'article 13 de la LGS (art. 26 RGLS).
En Alcúdia, a __de_______________ de 20__
SIGNATURA

Nom y cognoms ____________________________________
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals.
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com
a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud
d'ajuda de compra d'ordinadors per a estudiants. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als servidors de l'Ajuntament
de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se
a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el tractament de les seues dades per
part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com

