ANEXO I.-MODELO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS E CULTURAIS / REALIZACIÓN DE INVERSIÓNS NO ANO 2019.Canle de Notificación:

Notificación postal

Notificación telemática

DATOS DA ENTIDADE:
Nome ______________________________________________________, CIF_________________________________
Enderezo_________________________________________________________________________________________
Localidade____________________________, Teléfono _________________ , Número de Rexistro Municipal de
Asociacións_____________________.
DATOS DO REPRESENTANTE:
Nome e apelidos___________________________________________________________________________________
NIF_____________________, como ___________________ da Entidade.
OBXECTO DA SUBVENCIÓN:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(Deberase describir, de xeito suficiente e detallado, a actividade ou o investimento para o que se solicita a subvención, así como da fin ou do obxecto
que se espera acadar con ela).

IMPORTE DA SUBVENCIÓN SOLICITADA :_
NÚMERO ESTIMADO DE PERSOAS QUE SE BENEFICIAN COA AXUDA*:
(*Este número deberá ser razoado podendo basearse no número de socios/as, no número de participantes na actividade en anteriores edicións, etc).

CONTA BANCARIA DA ENTIDADE (IBAN):

ORZAMENTO ESTIMADO DE GASTOS E INGRESOS:
-GASTOS PREVISTOS
CONCEPTO

IMPORTE

-INGRESOS PREVISTOS
CONCEPTO

IMPORTE

Cuotas socios/as
Outras subvencións solicitadas ou percibidas (detalladas)

DECLARACIÓN RESPONSABLE:
 Non se solicitaron nin obtiveron subvencións para a mesma finalidade ao longo do presente ano.
 Solicitáronse subvencións para a mesma finalidade aos seguintes organismos:
ORGANISMO
Importe solicitado
Importe outorgado

Aranga,
de
de 2019
Asdo.: O/A representante da Entidade

Dacordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámolo de que o Responsable de Tratamento dos seus datos personais é o Concello de Aranga, con
dirección; Plaza Mestre Mosquera nº1, Ponte Aranga-Aranga (A Coruña)
1.-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 par apoder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas
derivadas da prestación do servizo.
2.-Lexitimación: Este tratamento de datos personais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo.
3.-Destinatinatarios de cesións: Concello de Aranga non cederá os datos de caracter persoal.
4.-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.
O Concello de Aranga dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos sus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre
acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

