
SOL·LICITUD DE BEQUES DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA PER A LA FIGURA DEL MÚSIC-

BECARI EN LA BANDA DE MÚSICA DE LA FILHARMÒNICA ALCUDIANA

DADES PERSONALS

NOM I COGNOMS de pare/mare o tutor NIF

NOM DE L’ALUMNE

ADREÇA TELÈFON

LOCALITAT PROVÍNCIA C.P

EXPOSA QUE:

L’ALUMNE  _____________________________________________  ESTIGUÉ  MATRICULAT  AL  Centre
Professional  de Música  de l’Alcúdia  en el  curs  2020/2021  en  Ensenyaments  Professionals  (oficials  o no
oficials)  amb  l’especialitat  de________________________________  i  a  més  és  músic  en  actiu  de  la
Filharmònica Alcudiana i de la Banda Juvenil amb aquesta especialitat.

He llegit i entès les bases d’aquesta beca i estic conforme i, a més, soc conscient de la possible denegació
d’aquesta en cas que no es complisca algun requisit.

El meu fill/a, tutelat/ada compleix les bases d’aquesta beca i a més no n’ha sigut ja benefactor dues vegades
amb l’especialitat sol·licitada.

Autoritze a l’Ajuntament a comprovar si l’alumne/a va sol·licitar al curs 2020-2021 la beca MEC i en el seu cas
quina quantitat ha rebut per aquest concepte.

SOL·LICITA QUE:

Li siga concedida la beca que l’Ajuntament de l’Alcúdia convoca per a la figura de «Músic-Becari».

Signa

L’Alcúdia, _____ de ________________ de 2022

L’Ajuntament de l'Alcúdia informa que les dades de caràcter personal que ens proporcionen, seran tractades per l’Ajuntament de l'Alcúdia

com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són la de gestionar la seua participació

per a l’obtenció de les beques per a la figura del Músic-Becari a la banda de música de la Filharmònica Alcudiana, curs 2020-2021. De

conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, vostés podran exercir els

seus drets de les dades d'accés,  rectificació, limitació, supressió, i  altres, 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. El fet  de

l’enviament de les dades comportarà l’acceptació al tractament d’aquestes per part de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

SENYOR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA
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