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ANNEX I: SOL·LICITUD 

 

COGNOMS I NOM:             
 
DNI:       DATA DE NAIXEMENT:         
 
TELÈFON:       TIPUS VIA:        
 
ADREÇA:        NÚMERO:   C.P.:      
 
LOCALITAT:       PROVÍNCIA:       
 
CORREU ELECTRÒNIC:            

 
C/C O LLIBRETA:            

 
1.- ESTUDIS ACADÈMICS DE MÚSICA I DANSA 

 
Centre Docent:             
 
Nivell d’Estudis:             
 
2.- TITULACIONS DEL SOL·LICITANT 

             
 

DOCUMENTACIÓ APORTADA (Marcar amb una X la documentació que adjunta a la sol·licitud) 

 

 Fotocòpia compulsada del 
DNI 

 Fotocòpia compulsada de 
la Declaració de la Renda 
2019 

 Imprés de manteniment de 
tercers (Annex III) 

 Certificació Acadèmica 
oficial (original o 
compulsada) emesa pel 
Centre d’Estudis Oficial, 
amb expressió de les notes 
del curs 2019/2020  segellat  
pel Centre. 

 Annex Declaració Jurada 
de no trobar-se incurs en 
cap dels supòsits de 
l’article 13 de la Llei 
38/2003 (Annex II) 

 Certificat (original o 
compulsat) d’Hisenda 

 Annex Declaració Jurada 
d’ajudes per al mateix 
objecte i els gastos dels 
estudis durant el curs 
(Annex II) 

 Certificat (original o 
compulsat) Seguretat Social 

 
Marcant esta casella manifeste el meu consentiment express, inequívoc i informat per al tractament de les meues 
dades personals als termes exposats en este document. 
 

 
 

Signar 
Crevillent, a    de     de 2020 

 
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL-Reglamento General de Protecció de Datos-UE.  
El responsable del tractament dels seus dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Crevillent, amb domicili en C/ Major, 9 03330 Crevillent. La 
finalitat per a la que les seues dades seran tractats és la gestió d'ajudes per a la formació musical, dansa y arts escèniques. La legitimació per a 
realitzar el dit tractament està basada en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legalment 
aplicable al responsable del tractament. Els possibles destinataris de les seues dades estan especificats en la informació addicional. Els Drets que 
vosté ostenta com interessat consistixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és el cas) retirada del 
consentiment prestat. El mode d'exercir estos drets s'indica en la informació addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre 
protecció de dades en el revers de la present sol·licitud. 

AJUDES ECONÒMIQUES A LA FORMACIÓ MUSICAL, DANSA I ARTS 
ESCÈNIQUES CURS 2019-2020 

DADES PERSONALS 

DADES BANCARIES 

DADES ACADÈMIQUES 
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INFORMACIÓ ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

Responsable TRACTAMENT Excm. Ajuntament de Crevillent 

Domicili del Responsable 
Direcció: Carrer Major, 9 03330 Crevillent NIF: P0305900C 
Correu: lopd@crevillent.es Telèfon: 965401526 

Delegat de Protecció de 
Dades 

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) per 
mitjà de: 
(1). Correu electrònic: dpd@crevillent.es 
(2). Correu ordinari: 
Ajuntament de Crevillent (Att: Delegat Protecció Dades) 
C/. Major, 9 
CP: 03330 Crevillent (Alacant) 
 

Finalitats 
Les finalitats d’este tractament són: 
(1). Gestió ajudes econòmiques per a la formació musical, dansa i arts 
escèniques curs 2019-2020 

Conservació de les dades 

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel 
tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la 
conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 
 

Legitimació 
 / Bases jurídiques 

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i /o 

compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del 

tractament. 
Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 
Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Desenrotllament de les competències municipals conferides per la 

legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local. 
 

Destinataris de les seues 
dades 

Les dades han de ser publicades en la BDNS 

 . 

Drets 

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 

oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és el cas) retirada del 

consentiment prestat. 
Per a exercir estos drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a 

l'Ajuntament de Crevillent, Registre d'Entrada, Carrer Major, 9, 03330 

Crevillent, indicant “Responsable de protecció de dades”. 
Esta sol·licitud pot realitzar-la per mitjà de: 
(1). Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a la direcció indicada 

en l'epígraf “Domicili del Responsable” en este mateix document. 
(2). Seu electrònica (http://sede.crevillent.es) Dirigit al Responsable de 

protecció de dades, les dades de contacte del qual es troben en 

l'epígraf “Responsable del tractament” en este mateix document. 
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com 

titular de les dades. Per a esta verificació, vosté pot triar entre estes dos 

opcions: 
(1). Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat 

(DNI, NIE, Passaport). 

(2). Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la 

seua identitat de forma telemàtica, per a la qual cosa ha d'indicar el seu 

nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, 

Passaport) i el seu número. En cas d'indisponibilitat dels servicis 

telemàtics, vosté haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de 

la seua identitat. 
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