Ajuntament de Banyoles

SOL.LICITANT
Nom i cognoms

REPRESENTANT
Nom i cognoms

DNI / NIF / CIF
(quan calgui i sempre que el sol·licitant sigui menor d’edat)

DADES DE CONTACTE
Domicili

DNI / NIF / CIF

(si ompliu la casella del representant, les dades de contacte han de fer referència únicament al representant)

Correu electrònic

Codi Postal

Població

Telèfon

Fax

SÍ

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM *

EXPOSA

NO

(feu constar els fets i raonaments en els quals fonamenteu la vostra petició)

Que aquest curs

cursaré 1r de

SOL.LICITO
Una ajuda, en format targeta de viatge, per a la següent destinació:
Barcelona
UA Barcelona
Olot
Girona

DOCUMENTS ADJUNTS
Fotocòpia del DNI/NIE
Fotocòpia de la matrícula
DECLARACIO
 Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta són certes.
 Que el/la sol·licitant accepta l’ajuda en cas que li sigui atorgada.
 Que s’autoritza l’Ajuntament de Banyoles a la presa d’imatges per il·lustrar materials publicitaris o incloure-les
en reportat ges en mi tjans de comuni cació i ser di foses en qual sevol mitjà, amb caràcter gratuï t i amb
l’objectiu de difondre les activitats subvencionades.
 Compromís de c omplimentar i a portar t ota la d ocumentació r equerida a efe ctes de ju stificació t ècnica i/o
econòmica relacionada amb l’ajuda concedida.
Banyoles,

Signatura de la persona sol·licitant/representant,

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
Les dades que ens facilita s’incorporaran a un fitxer automatitzat creat per l’Ajuntament de Banyoles per a deixar constància de l’entrada i sortida de documents i per al
seguiment de ls tràmits i actuac ions d e l’ exercici de le s s eves co mpetències i func ions. En la ge stió d’ aquest f itxer i e n e l tr actament de le s dade s que es r ealitza a
l’Ajuntament es c ompleixen els req ueriments i l es ex igències d e la n ormativa v igent en m atèria d e protecció d e dades. Les s eves d ades pe rsonals ú nicament se ran
comunicades a altres administracions públiques i persones en els casos previstos legalment, o bé amb el seu consentiment previ. En qualsevol moment vostè pot exercir
els seus drets d’accés, de rectificació, d’oposició i, si és el cas, de cancel·lació, tot adreçant-se a l’Alcalde –President de l’Ajuntament.

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: ajuntament@banyoles.org

