ANEXO I: SOLICITUDE DE BOLSAS PARA O ESTUDO E EIM
A) DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (sempre maior de idade)
Apelidos e nome
DNI
Enderezo completo
Teléfono
Correo electrónico
B)

TIPO DE AXUDA (risque cun “X”)
Estudos obrigatorios e 2º ciclo de Educación Infantil
Estudos posobrigatorios
Servizos de conciliación derivados da Escola Infantil Municipal “A Rolada”

C) DATOS DO/A ALUMNO/A
Apelidos e nome
DNI
Estudos que cursa 2017/2018
Centro no que esta matriculado/a
D) PERSOAS QUE COMPOÑEN A UNIDADE FAMILIAR (segundo o art. 5 destas bases)
Parentesco coa persoa
Apelidos e nome
DNI
solicitante

Idade

San Sadurniño, _____ de _____________________ de 2018
Asinado: O/A solicitante

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO
Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, infórmaselle de que os seus datos persoais son obxecto de tratamento nun ficheiro cuxa
finalidade é a xestión e administración da base de datos de solicitudes do Concello de San Sadurniño, que como responsable do dito
ficheiro, comprométese, na utilización dos datos incluídos, a respectar a súa privacidade e a empregalos de acordo coa súa finalidade,
ademais de garantir o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e cancelación.
A presentación desta solicitude implicará a autorización ao Concello para obter da AEAT os datos necesarios para determinar o nivel
de renda, así como aquelas outras informacións acreditativas das situacións persoais alegadas e que estean en poder dalgunha
Administración Pública.
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE SAN SADURNIÑO POIDA SOLICITAR DATOS Á
AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DA RENDA (IRPF) E AO CUMPRIMENTO DE
OBRIGAS TRIBUTARIAS
A/s persoa/s abaixo asinante/s autoriza/n ao Concello de San Sadurniño á solicitar da Axencia Estatal
de Administración Tributaria información de natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e
control da concesión da convocatoria de BOLSAS PARA O ESTUDO E AXUDAS PARA SUFRAGAR
GASTOS DOS SERVIZOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.
A presente autorización outórgase exclusivamente para o/s procedemento/s sinalado/s, e en aplicación
do establecido pola disposición adicional cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a
entrada en vigor do Lei 35/2006, pola que se aproba a Lei do imposto sobre a renda das persoas
físicas, e no artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da
persoa interesada, a cesión dos datos tributarios que precisen as administracións públicas para o
desenvolvemento das súas funcións.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: datos que posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre
a renda das persoas físicas do exercicio 2016 e do cumprimento das súas obrigas tributarias.
A) DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN
Apelidos e nome

DNI

Sinatura

B) DATOS DOUTROS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS
INGRESOS SON COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL
DA AXUDA (só maiores de 18 anos)
Parentesco coa
persoa
solicitante

Apelidos e nome

DNI

Sinatura

San Sadurniño, ____ de ____________ de 2018
Asdo.
Aos efectos da Lei Orgánica 15/1999, infórmaselle de que os seus datos persoais son obxecto de tratamento nun ficheiro cuxa
finalidade é a xestión e administración da base de datos de solicitudes do Concello de San Sadurniño, que como responsable do dito
ficheiro, comprométese, na utilización dos datos incluídos, a respectar a súa privacidade e a empregalos de acordo coa súa finalidade,
ademais de garantir o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación e cancelación.
A presentación desta solicitude implicará a autorización ao Concello para obter da AEAT os datos necesarios para determinar o nivel
de renda, así como aquelas outras informacións acreditativas das situacións persoais alegadas e que estean en poder dalgunha
Administración Pública.
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