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DATOS PERSONALES
NOM I COGNOMS

DATA DE NAIXEMENT

D.N.I. o N.I.E.

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS

C.P.

PROVINCIA

TELÈFONS

MUNICIPI

CORREU ELECTRÒNIC

CENTRE EDUCATIU

CURS I CLASSE

En cas de menor d'eda: AUTORITZACIÓ
NOM PARE/MARE O TUTOR /TUTORA

EN QUALITAT DE

D.N.I. o N.I.E.

Autortize a:
NOM DEL XIQUET/XIQUETA

a participar en el programa de Corresponsals Juvenils.
Firma Pare/Mare/Tutor o Tutora

PROJECTE
Es presentarà un breu Projecte en el qual exposen les motivacions per a ser corresponsal i descripció sobre com gestionar en la pràctica
el projecte de PUNTJOVE. El Projecte tindrà el següent format:
1. MOTIVACIONS: Per què em presente al Programa de Corresponsals Juvenils?

2. IMPORTÀNCIA: El Programa de Corresponsales Juveniles és important en el meu centre educatiu per…

3. COM HO DURIA A TERME: Descripció de com gestionaria el Programa en el cas de ser seleccionat/seleccionada.

4. LA MEUA APORTACIÓ: Què puc aportar al programa de Corresponsals Juvenils?

DECLARACIÓ JURADA
Declara responsablement:
a) Que es troba al corrent amb les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària i de la Seguretat Social.
b) No està sotmés/sotmesa a les prohibicions per a obtenir la condició de persona beneficiària, assenyalades en els apartats 2 i 3 de
l'article. 13.7 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Firma
En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran ser utilitzats
per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders públics atorgats a
esta Entitat i el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades.
Les dades seran conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que comanda la normativa administrativa. El
sol·licitant accepta que les seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen publicats en la web municipal durant
el termini de temps pertinent. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i
Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada
davant del Registre General, adjuntant fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més
informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

