ANNEX 3
ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A ENTITATS I/O ASSOCIACIÓ. EXERCICI 2021
DADES DEL SOL.LICITANT /INTERESSAT
Entitat i/o Associació
Adreça

NIF
Codi Postal

Municipi

Adreça electrònica
DADES DEL REPRESENTANT DE L’ENTITAT I/O ASSOCIACIÓ
Nom i Cognoms

DNI/NIF/NIE/Passaport

Adreça

Codi Postal

TELÈFON MÒBIL

Adreça electrònica

Municipi

ADREÇA A EFECTES DE COMUNICACIONS/NOTIFICACIONS
Les del sol·licitant

Les del representant

Altres (omplir el següent formulari)

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.
MANIFESTO que d’acord amb la resolució d’Alcaldia de data ______________ ens ha estat
concedida una subvenció per un import de __________________, en concepte de
___________________________________________
Que l’esmentada subvenció va ser atorgada d’acord amb les bases especifiques de concessió
de subvencions aprovada pel Ple de la Corporació en la sessió de data 30 de març de 2021.
Que ACCEPTEM la subvenció atorgada, per tant, les condicions que s’estableixen a les bases de
concessió.
PROTECCIÓ DE DADES :
De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades
són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l’Ajuntament de La Riera de Gaià.
CONSENTIMENT I DEURE D’INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.
He estat informat que aquesta entitat tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que
l’acompanya per a la realització d’actuacions administratives. Informació bàsica sobre protecció de dades.
Responsable : Ajuntament de La Riera de Gaià.
Finalitat : Recollida de dades per atendre la seva sol·licitud i tramitar procediments i actuacions administratives.
Legitimació : De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, d’interès públic, de l’execució d’un
contracte o d’interès legítim i del consentiment de l’interessat o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta entitat.
Destinataris : Es preveuen com a destinataris de les cessions els ens municipals i altres organisme per previsió legal o per previ
consentiment de la persona interessada.
Drets : Accés, limitació, rectificació, oposició, portabilitat i supressió. Es podran exercir mitjançant sol·licitud corresponent en
aquesta mateixa entitat.
Conservació de les dades : Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà
aplicable el que es disposa en la normativa d’arxius i documentació.
Dono el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que l’acompanyen puguin ser
utilitzades per a l’enviament d’informació d’interès general Informació bàsica sobre protecció de dades Responsable Ajuntament
de La Riera de Gaià.

Plaça Major, 1 43762 RIERA DE GAIÀ www.rieradegaia.cat / registre@rieradegaià.cat Telf: 977655000 Fax: 977655235

