AUTORITZACIÓ
AJUDES DE TRANSPORT PER A JOVES ESTUDIANTS
CURS 2021/2022
En la taula inferior s'haurà d'indicar les dades relatives a les persones que formen part de la
unitat familiar.
NOM

COGNOMS

DNI

Parentiu (amb
el/la sol·licitant)

SIGNATURA

La presentació d'aquesta autorització implicarà que la persona sol·licitant i les persones
majors de 16 anys que formen part de la unitat familiar, AUTORITZEN l'Ajuntament de Quart
de Poblet, amb la seua signatura, a obtindre les dades necessàries per a determinar la
renda per mitjà de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Si el/la alumne/a no conviu amb els seus pares ni depén econòmicament d'aquests, amb
aquesta autorització signada estaran autoritzant l'Ajuntament a obtindre les dades
necessàries per a determinar la renda.
Aquelles persones que consten sense dades econòmiques o que per qualsevol altra
incidència aquests no es puguen conéixer, hauran d'aportar un certificat d'ingressos anual
de 2020 de cada persona pertanyent a la unitat de convivència expedit per l'AEAT.
Per a la resolució d'aquest expedient, els a dalt signants autoritzem de forma expressa a
l'Ajuntament de Quart de Poblet a consultar les dades necessàries que es troben a poder
del Padró Municipal d'Habitants, l'Agència Tributària, l'Institut Nacional de la Seguretat
Social, o que estiguen inclosos en les xarxes de bases de dades de l'administració pública
espanyola habilitades per a la consulta interadministrativa a fi d'evitar l'aportació de
fotocòpies de la documentació corresponent, de conformitat amb el que estableixen les
lleis.

En compliment de la normativa sobre protecció de dades se l'informa que les seues dades seran aportades per la
persona sol·licitant, a l'Ajuntament de Quart de Poblet, responsable del tractament de les dades, amb la finalitat de
gestionar la concessió de les subvencions i ajudes, podent exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió,
limitació del seu tractament, oposició, portabilitat i no ser sotmés a una decisió basada exclusivament en el tractament
de les dades personals, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Quart de Poblet. La documentació aportada se cenyirà
als documents vinculats a la convocatòria/subvenció (més informació en la pàgina Web Municipal). També pot conéixer
tota la informació relativa a la política de privacitat de l'Ajuntament de Quart de Poblet en el següent enllaç:
http://www.quartdepoblet.org/portal/recursosweb/documentos/1/1_9055_1.pdf

(annex III)

