ANNEX 2 - Declaració responsable

En/na
amb NIF/ NIE

i domicili a
de Torredembarra, als efectes d’acreditar el

compliment dels requisits per a ser beneficiari d’una prestació d’ajut d’urgència social, com a membre
del nucli de convivència constituït per

membres,

Declaro
1. Que no incorro en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de persona
beneficiària de subvencions recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
2. Que en aquesta data no tenim deutes de naturalesa tributària amb l’ajuntament o qualsevol altre
administració pública.
3. Que estic informat/da de l’obligatorietat de presentar els documents adients davant els òrgans de
control de l’Administració per, si s’escau, verificar-ne les dades.
4. Que les dades que faig constar són certes i que declaro estar informat que el falsejament de les
dades pot comportar la suspensió de la prestació, l’obligació de retorn de qualsevol quantitat
percebuda i l’inici d’expedient sancionador.
5. Que mitjançant la formalització d’aquesta solꞏlicitud cedeixo les dades personals necessàries per
a la tramitació de l’ajut.

Torredembarra,

de/d’

de

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat "Serveis socials"
responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra, i seu a Plaça del Castell n. 8 43830 de Torredembarra.
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis que es presten des de la vessant del serveis socials. Aquestes dades seran transmeses a
la empresa a qui s’abonarà la factura i seran conservades durant el termini de 6 anys.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposarse, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin en la seu de l'Ajuntament de Torredembarra, Plaça del Castell n. 8 43830 de
Torredembarra.
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades en
el correu dpo@torredembarra.cat.

