MODEL DE SOL·LICITUD
DADES PERSONAL DEL PROGENITOR O REPRESENTANT LEGAL
NOM I COGNOMS:

DOMICILI:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4BB01E74A4884996ACB6485130B7A4E0 i data d'emissió 31/07/2020 a les 12:16:27

DNI:

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC:

DADES PERSONALS DE L’USUARI DEL CASAL D’ESTIU O DELS CURSETS DE NATACIÓ PER A MENORS
NOM I COGNOMS:

DNI:

Sol·licito participar en la convocatòria de subvencions per als usuaris del casal d’estiu i dels cursets de natació
destinats a menors de Castellvell del Camp. La subvenció que se sol·licita es la següent:
Per assistència al casal d’estiu municipal (indicar nombre de setmanes o deixar en blanc):

Per assistència als cursets de natació (indicar el torn 1, 2, o 3, podent indicar més d’un si escau, o deixar en
blanc):

Adjunto a aquesta sol·licitud la següent documentació:
- Fotocòpia del llibre de família.
- En cas de divorci, separació, nul·litat o no convivència: Sentència judicial de separació legal o divorci o conveni
regulador on consti la custòdia del menor.
- Fotocòpia de la llibreta de banc o document expedit per l'entitat bancària on consti el compte on es desitja
rebre la transferència.
Declaració d’haver rebut o sol·licitat subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o privades amb la
mateixa finalitat:
SI

/

NO

En cas afirmatiu, indicar quines:

Signatura:

Plaça de Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) – Tel. 977 855 008 – Fax 977 855 173 – NIF P4304300I
ajuntament@castellvelldelcamp.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joaquim Cogollos Latham-Koenig - DNI ** (TCAT) el dia 12/06/2020 a les 09:01:13

L’informem que la recollida i tractament de les seves dades tenen com a finalitat la concessió de la subvenció
sol·licitada. El fet d'utilitzar el model de sol·licitud implica que expressa el seu consentiment perquè les dades
subministrades es tractin i quedin incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament de
Castellvell del Camp.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Castellvell del Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 4BB01E74A4884996ACB6485130B7A4E0 i data d'emissió 31/07/2020 a les 12:16:27

En tot cas, vostè pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, previstos per la Llei, enviant
un escrit al responsable de protecció de dades de l’Ajuntament de Castellvell del Camp, Plaça de Catalunya, 1 43392 Castellvell del Camp, o a l’adreça de correu electrònic secretaria@castellvelldelcamp.cat.

Plaça de Catalunya, 1 – 43392 Castellvell del Camp (Tarragona) – Tel. 977 855 008 – Fax 977 855 173 – NIF P4304300I
ajuntament@castellvelldelcamp.cat
SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Joaquim Cogollos Latham-Koenig - DNI ** (TCAT) el dia 12/06/2020 a les 09:01:13

