ANEXO 1

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN
PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CURSO 2019-2020

D/Dª ____________________________________________________________________________
D.N.I nº _________________________________________________________________________
veciño/a de Fene domiciliado en ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Teléfonos de contacto ______________________________________________________________
Correo electrónico _________________________________________________________________

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE:
1. (Si ou non) solicitei e recibín subvencións ou axudas doutras administracións públicas ou
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privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade:
 SI (*)
 NON
(*) Ata o día de hoxe e referidos ao exercicio económico de 2018, solicitei/recibín outra
subvención (indicar procedencia e contía) por parte de:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Estou ao corrente das miñas obrigas fiscais co Concello de Fene e no cumprimento de obrigas
por reintegro de subvencións.
3. Estou ao corrente no cumprimento das miñas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social.
4. Non me atopo inhabilitado/a nin estou incurso/a para obter a condición de beneficiario/a de
subvencións públicas.
5. Autorizo ao Concello de Fene para que realice as comprobacións oportunas durante o período
que dure o proceso.
En Fene, a ______ de ____________________ de 2019
Asdo.:_______________________

ALCALDE – PRESIDENTE DO CONCELLO DE FENE
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Información sobre a protección de datos:
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos
persoais é CONCELLO DE FENE, con dirección PRAZA DO ALCALDE RAMON SOUTO GONZALEZ S/N, 15500 - FENE (A CORUÑA); SECRETARIA@FENE.GAL.
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE FENE é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá
contactar en SECRETARIA@FENE.GAL.
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia.
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento
legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo.
4.-Destinatarios de cesións: CONCELLO DE FENE non cederá os seus datos de carácter persoal.
5.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse
ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.
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O CONCELLO DE FENE dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar
os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en SECRETARIA@FENE.GAL, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para
acreditar a súa identidade.
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