En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, s'informa que les dades personals obtingudes mitjançant l'ompliment d'aquest formulari i demes documents que s'adjunten,seran inclosos, per al seu tractament, en un
fitxer automatitzat del que és responsable l'Ajuntament de Picanya. Així mateix, s'informa que la finalitat de l'esmentat fitxer és la tramitació dels expedients administratiud d'esta Administració Pública i notificació d'actes administratius als
interessats. D'acord al previst a l'esmentada Llei Orgànica, pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/u oposició davant el responsable del tractament, dirigint una comunicació a l'Ajuntament de Picanya.

TD18.212 - AUTORITZACIÓ CONSULTA INTERMEDIACIÓ

AUTORITZACIÓ DADES DE CARÀCTER PERSONAL - INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE
PRÀCTIQUES FORMATIVES "LA DIPU ET BECA"
En relació a la sol·licitud d'inscripció en el programa de pràctiques formatives "La Dipu et Beca" presentada per En/
Na

amb DNI/NIE

.

Dades de la resta de membres de la seua unitat familiar:
Relació amb la
persona sol·licitant

Nom

Cognoms

DNI/NIE

Signatura

Els membres de la unitat familiar, dalt firmants, autoritzen a l'Ajuntament de Picanya a sol·licitar les dades
relatives a:
- SPEE - INEM: Inscripció com a persona demandant d'ocupació a data actual.
Les presents autoritzacions s'atorguen exclusivament a l'efecte de comprovació de requisits, de la unitat familiar,
establerts en el procediment administratiu esmentat anteriorment prevists en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, en la base 3, 4 i 5 de les bases per a la concessió de beques de formació “La
Dipu et beca” de l'Ajuntament de Picanya en el marc del programa pràctiques formatives per a joves de la Diputació
Provincial de València i en l'apartat 5 de la convocatòria per a la concessió de subvencions a les Entitats Locals per
a la realització de beques de formació de pràctiques formatives per a joves de la Diputació de València, modalitat
estudiants. La Dipu et Beca.
En cas contrari, en el qual un component de la unitat familiar no atorgue el consentiment perquè es realitzen les
consultes, haurà d'adjuntar còpia de l'acreditació documental de les dades de referència a la present.
Les presents autoritzacions podran ser revocades en qualsevol moment amb un escrit dirigit a
l'Ajuntament.

Signatura

Imprimir formulari

Picanya,

de

de

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Picanya

