SOL·LICITUD DE XEC NADÓ

Dades dels sol·licitants
Nom i Cognoms del progenitor 1:

DNI/NIE:

Nom i Cognoms del progenitor 2:

DNI/NIE

Adreça:

Població:

Adreça electrònica:

Telèfon:

Nom del nadó:

EXPOSO:
Que en relació a les bases reguladores específiques se subvencions a la natalitat o adopció d’un
fill/filla.

SOL·LICITO:
L’ajut econòmic per naixement o adopció.

Dades bancàries:
Titular de la llibreta o del compte corrent (sol·licitant)

DNI/NIE del titular del
compte:

Denominació de l’entitat bancària
Codi IBAN
E

S

Declaració
Declaro que no estar en incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari de subvencions
previstes a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret
887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

Relació de documents que s’aporten:
-

Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant

-

Còpia del llibre de família o còpia de la resolució judicial de constitució de l’adopció

-

En cas de separació, document acreditatiu de tenir la guarda i custòdia del menor.

L’Ampolla,

de

de

Signatura del sol·licitant

AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA és el Responsable del Tractament de les dades personalsproporcionades sota el seu consentiment i l'informa que aquestes dades
seran tractades de conformitatamb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018,de 5 de desembre (LOPDGDD),
amb la finalitat de mantenir una relació comercial i conservar-lesdurant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament. No es comunicaran les dades
atercers, excepte per obligació legal. Així mateix, s'informa que pot exercir els drets d'accés, rectificació,portabilitat i supressió de les seves dades i les de limitació i
oposició al seu tractament adreçant-sea AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA en Plaça Manel Farré, 3 - 43895 L'AMPOLLA (Tarragona). Email:ajuntament@ampolla.cat i
el de reclamació a www.aepd.es.Dades de contacte del DPO: Teodor Gonzàlez 31, 43500 Tortosa - dpo@ateneu.eu

