Segell de Registe

ANNEX II: INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES PER A
JÓVENS AMB TITULACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA

DADES D'IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA SOL·LICITANT
PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

NOM

DNI

DATA DE NAIXEMENT

NACIONALITAT

CARRER, AVINGUDA, PLAÇA

C.P.

SEXE

NÚMERO

MUNICIPI

PROVINCIA

TELÈFON FIXE

TELÈFON MÒBIL

CORREU ELECTRÒNIC

El sotasignat accepta les bases reguladores del procés de concessió de beques "RIBA-ROJA TE BECA+", dins del programa de
pràctiques formatives per a jóvens titulats i titulades de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria.
I DECLARA responsablement:
a) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
b) No estar disfrutant durant la realització de la pràctica formativa d’una altra beca o ajuda, així com no desenvolupar activitat
laboral regular amb independència de les hores que es desenvolupe.
c) No estar incurs/a en alguna de les prohibicions assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
S'acompanya la següent documentació:

MARQUE LA SEGÜENT CASELLA QUAN PROCEDIXCA
Sí

M’opose que l’Ajuntament de Riba-roja de Túria puga accedir a totes les dades que obrant tant en el seu poder com
en poder d’altres administracions, siguen necessaries per a la tramitació de la present sol·licitud.

En Riba-roja de Túria, a

de

Firma:

de 20

Firmat
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

