Núm. sol·licitud:________
AUTORITZACIÓ DE CONSULTA DE DADES PER LA TRAMITACIÓ DE LA SOL.LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL
DINS EL MARC DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DE LES ESCOLES BRESSOL
Dades dels infants:
Nom i cognoms

Data de naixement

Curs escolar

Les persones majors d’edat que formen part del nucli familiar:
Nom i cognoms
DNI
Data de naixement

Escola bressol

Signatura

Les persones majors d’edat que formem part del nucli familiar com a sol·licitants de la tarifació de la
quota bàsica de les escoles bressol municipals:




AUTORITZEM a l’Ajuntament de Vic perquè consulti directament a l’organisme competent les
dades relatives a la declaració de l’impost sobre la Renda de les persones físiques presentada en
període voluntari i, si escau, de les declaracions complementàries o rectificades presentades fora
del període corresponent.
AUTORITZEM a l’Ajuntament de Vic a consultar a l’organisme competent les dades relatives a la
residència en el municipi.

Deneguem expressament el consentiment perquè l’Ajuntament de Vic obtingui de forma directa
aquestes dades. La denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció de les dades comportarà la
impossibilitat de tramitar la sol·licitud, si no aporta personalment la documentació.
Així mateix, AUTORITZEM el tractament de les referides dades per part de la Fundació Educació i Art als
efectes de la tramitació de la sol·licitud de la tarifació social de la quota bàsica dins el marc de l’encomana
de gestió de les escoles bressol.
Aquestes autoritzacions s’atorguen exclusivament als efectes de la tramitació de la sol·licitud de la
tarifació de la quota bàsica de les escoles bressol municipals.

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades personals s’incorporaran a un fitxer automatitzat, responsabilitat de l’Ajuntament de Vic, per donar resposta a la vostra
sol·licitud. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals presencialment,
mitjançant comunicació escrita amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(Carrer de la Ciutat, 1, o carrer del Virrei Avilés, 34, de Vic), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat dels
tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.vic.cat

