CONCELLO DE COIRÓS (A Coruña)

SOLICITUDE DE AXUDAS AO ESTUDO (TRANSPORTE)
CURSO 2018/19
Solicitante

NIF

Teléfono

email

A) Declaro que estou empadroado/a no Concello de Coirós, no enderezo___________________________,
e polo tanto, tendo coñecemento de que o Concello de Coirós convoca axudas para o estudo, en concepto
de transporte, no ano académico 2018/2019, a aquelas persoas empadroadas neste municipio que realicen
estudos de CICLOS BÁSICOS, MEDIOS (Bacharelatos, Módulos Profesionais), SUPERIORES, ESCOLA
DE IDIOMAS e UNIVERSITARIOS ,
SOLICITA A CONCESIÓN PARA:
NOME DO ALUMNO/ALUMNA

CICLO E LOCALIDADE

Como xustificante de tal declaración:
____ Aporto o volante/certificado de empadroamento
____AUTORIZO a educadora familiar de Coirós, responsable do Programa de Axudas ao Estudo, a
que comprobe no Padrón Municipal, que a persoa para a que se solicita a axuda está empadroada na
dirección reseñada.
IMPORTANTE: Segundo o artigo 69.4 da lei de procedimento administrativo 39/2015, a inexactitude,
falsidade ou omisión de calquera dato que se incorpore a esta declaración, determinará a imposibilidade de
continuar como beneficiario/a do programa afectado, sen perxuizo das responsabilidades penais, civis ou
administrativas que tivesen lugar. No caso de que a persoa que solicita ou a persoa para a que se
solicita a axuda non estivese empadroada no Concello de Coirós, o Concello requirirá a devolución
da axuda.
B) Igualmente declara, baixo a sua responsabilidade, que non percibeu ningún tipo de axuda para o mesmo
concepto; e que son certos os datos consignados no cuestionario que figura ó dorso da presente solicitude.

Coirós,

de outubro de 2018

Asdo. __________________________________
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CONCELLO DE COIRÓS (A Coruña)

ANEXO II
PROTECCIÓN DE DATOS
Acepto o tratamento de datos de carácter persoal relacionados nesta solicitude e a folla de
empadroamento . Os datos da entidade responsable son os seguintes: Concello de Coirós CIF: P1502700F
Dir. postal: Coirós de Arriba, 16. 15316 Coirós Teléfono: 981796414 Correo elect: correo@coiros.es.
Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade polas canles arriba
apuntadas.
“O Concello trata a información que nos facilita co fin de prestarlles a axuda para o estudo solicitada. Os
datos proporcionados conservaranse durante o ano 2018 ou aqueles anos necesarios para cumprir coas
obrigacións legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista una obligación legal.“

REXISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMENTO
Tratamento: Persoas beneficiarias das axudas para o estudo en concepto de transporte.
Finalidade do tratamento: Xestión do Programa de Axuda para o estudo e cumprimento das bases
establecidas para a súa concesión.
Descrición das categorías de persoas usuarias e os seus datos persoais: Os necesarios para a concesión
das axudas
De identificación: nome e apelidos, NIF, dirección de empadroamento, libro de familia, data de nacemento e
teléfono.
As categorías de entidades destinatarias a quen se comunicou ou comunicarán os datos persoais:
ningunha, salvo obrigación legal.
Os prazos para a supresión das diferentes categorías de datos, serán os previstos pola lexislación fiscal
respecto da prescrición de responsabilidades.

Coirós, ______de outubro de 2018

Asdo.
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CONCELLO DE COIRÓS (A Coruña)

BECAS CURSO 2018/2019
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE

1.- Fotocopia DNI do solicitante (Pai, nai, ou titor).
2.- Fotocopia do libro de familia.
3.- Fotocopia: Declaración da renda do ano 2017 ou se fose o caso MODELO 106 debidamente selado e
Notificación de Facenda sobor da presentación do mesmo; no caso de non ter realizada dita declaración
cubrirase no cuestionario de solicitude, a declaración dos ingresos totais, da unidade familiar durante o ano
2017.
4.- Resguardo ou certificación de matrícula no curso 2018/2019.

PRAZO DE SOLICITUDE:
DENDE O 01/10/2018 ATA O 31/10/2018
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