SOLICITUDE DE AXUDA ECONÓMICA ÓS DESPRAZAMENTOS CON FIN ESCOLAR
DIRIXIDA ÓS ESTUDANTES EMPADROADOS/AS NO CONCELLO DE BERGONDO
CURSO 2022-2023
Datos relativos ao/á interesado/a (estudante)
Apelidos

Nome

NIF

Teléfono

Correo electrónico

Datos relativos ao/á representante legal do/a menor/a (nai, pai ou titor/a)
Só para menores de idade. No caso contrario haberá que achegar a acreditación de representación (ANEXO II)

Apelidos

Nome

NIF

Teléfono

Correo electrónico

Domicilio de empadroamento do/a estudante
Lugar

Núm.

Parroquia

Medio preferente de notificación (elexir postal ou telemática)
POSTAL

Lugar

CP

Núm.
Parroquia

Concello

TELEMÁTICA (*) Indicar correo electrónico habilitado
Datos do Centro de Estudos (Público)
Nome do centro
Lugar (Municipio, Provincia…)

País

Tipo de estudos (duración superior a 6 meses)
Educación infantil (0-5 anos)

Bacharelato

Formación profesional

Programas internacionais oficiais

Educación Universitaria

Outros estudios oficiais homologados

Como acode ao centro escolar? Transporte público
É beneficiario/a dalgunha tarxeta? Non

Transporte privado

Si

Outros

Cal?

A tarxeta anteriormente mencionada non cubre a totalidade dos gastos de desprazamento ao centro escolar
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA Á SOLICITUDE
Fotocopia do DNI do estudante e/ou representante.
No caso de non presentala, indicar na convocatoria que se presentou anteriormente:
Fotocopia do certificado do número de conta bancaria.
No caso de non presentala, indicar o número de conta presentado en convocatorias anteriores:
IBAN

ENTIDADE

OFICINA

DC

CONTA

Acreditación de matrícula (excepto a matrícula na escola infantil municipal de Bergondo).
ANEXO II Acreditación da representación legal

BIC

AUTORIZO a efectúar as comprobacións necesarias ao longo do curso no padrón. Asimesmo, DECLARO

- Coñecer, aceptar e comprometerse ao cumprimento das bases reguladoras e a convocatoria da axuda así como cumprir os requisitos esixidos na
mesma.
-Ser certos os datos que figuran na presente solicitude e, no seu caso, a documentación adxunta, e que esta última é fiel copia dos orixinais.
-A veracidade dos datos bancarios.
-Non percibir ningunha outra axuda económica para o mesmo fin, que cubra na súa totalidade os gastos de desprazamento.
- Estar ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social, de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de
beneficiario/a de subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obriga por reintegro de subvencións, e autorizo ao concello de
Bergondo para que realice as comprobacións oportunas durante o período que dure o proceso.
(*) No caso de indicar como medio de notificación o telemático, o Concello de Bergondo utilizará a plataforma Notifica.gal para as súas
comunicacións electrónicas co interesado, á que deberá de acceder para obter a notificación, autorizando a que o concello, no caso de que non estea
dado de alta, proceda á súa alta. A plataforma Notifica.gal remitriá os avisos de posta a disposición das notificacións ó correo electrónico que se
indique na solicitude. Só se podera acceder á notificación cun certificado electrónico ou con Chave365.
De conformidade co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección
de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais LOPDGDD), infórmaselle que os datos de carácter persoal facilitados a través do presente
formulario, así como a documentación achegada, serán incorporados ao correspondente rexistro de actividades de tratamento da área / departamento á
cal vaia dirixida a presente solicitude. Os datos serán tratados de maneira confidencial e só serán cedidos a outras entidades cando se cumpran as
esixencias establecidas na lexislación vixente de Protección de Datos. A presente instancia fundamenta o tratamento dos datos contidos nela, no
art.6.1 e) do RXPD: "en cumprimento de misión realizada en interese público ou exercicio de poderes públicos" conferidos a este Concello e , os
datos persoais que nos proporciona mediante este documento, conservaranse durante o prazo necesario para o cumprimento das obrigacións legais que
deriven do mesmo. As persoas interesadas poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e oposición, limitación do tratamento,
portabilidade e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas nos termos previstos na precitada Lei, mediante comunicación escrita dirixida ao
responsable do tratamento: Concello de Bergondo con dirección en Estrada A Coruña 12, 15165 Bergondo (A Coruña). Pode obter información
máis detallada sobre o tratamento dos seus datos persoais a través do correo dpd@bergondo.gal ou consultando a Política de privacidade na páxina
web do Concello http://bergondo.gal/menu-pie/politica-de-privacidad/
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