ANNEX 3 - Declaració responsable d’ingressos i despeses

En /na
amb NIE

i domicili a

de Torredembarra, als efectes d’acreditar els ingressos de la unitat de convivència per solꞏlicitar un ajut
d’urgència social conforme a les Bases per a la concessió de prestacions d’urgència social de
l’Ajuntament de Torredembarra,
Declaro
1. No haver realitzat la declaració sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’any
.
2. Que els ingressos econòmics dels membres del nucli de convivència són de __________
________

(indicar en euros i si són mensuals o anuals) i que provenen de

________________________________
3. Que les dades que faig constar són certes i que sé que el falsejament de les dades pot comportar
la suspensió de la prestació, l’obligació de retorn de qualsevol quantitat percebuda i l’inici de
l’expedient sancionador.

Torredembarra,

de/d’

de

Signatura

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

