ANNEX IV: RELACIÓ DE FACTURES
RELACIÓ DE FACTURES I/O DOCUMENTS DE VALOR PROBATORI QUE
ACREDITEN LAREALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT SUBVENCIONADA:
NÚM. FACTURA

DATA

CONCEPTE

IMPORT

TOTAL

0

€

(Si escau, presenteu diversos models si no teniu suficient)
en representació de/d’

, amb DNI
amb

NIF

,

CERTIFICA que les factures o documents que s’adjunten corresponen a l’aplicació dels fons rebuts per a la finalitat
subvencionada.
L’Alcúdia,

de/d’

de

EL PRESIDENT/A:

Instruccions per al complimentat:
1r.- Cal adjuntar original o fotocòpia compulsada de les factures i/o documents de valor probatori.
2n.- Les factures i/o documents probatoris han d’estar datats durant l’any 2020, i si es tracta d’una activitat puntual, en la data
corresponent a l’activitat mencionada i reunir els requisits establits en el RD 1496/2003, de 28 de novembre i l’altra legislació aplicable.
3r. - El beneficiari/a deurà de figurar obligatòriament com a destinatari de la factura/documento probatori.

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 tractades per l'Ajuntament de
l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions d’entitats
ciutadanes 2021. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De
conformitat amb el que 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, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades,
adreçant-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

