
 

 

ANEXO I: SOLICITUDE DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS PARA O ESTUDO E EIM A ROLADA 

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 2º ciclo de Educación Infantil 

 Estudos obrigatorios 
 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 no 2021/2022  
Centro no que está 

t i l d /
 

D) PERSOAS QUE COMPOÑEN A UNIDADE FAMILIAR (segundo o art. 5 destas bases) 

Apelidos e nome DNI 
Parentesco coa 

persoa solicitante 
Idade 

    

    

    

    

    
 

San Sadurniño, _____ de _____________________ de 2021 

Asinado: O/A solicitante 

 

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SAN SADURNIÑO 
De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 
persoais é o CONCELLO DE SAN SADURNIÑO, con enderezo no Casal, 16, 15560 San Sadurniño; correo@sansadurnino.gal. FINALIDADE DO TRATAMENTO: 
Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá 
supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para 
poder atender a súa solicitude, así como para dar cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. LEXITIMACIÓN: Este 
tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga ao realizar a solicitude de prestación do servizo. DESTINATARIOS DE 
CESIÓNS: O CONCELLO DE SAN SADURNIÑO non cederá os seus datos de carácter persoal.  DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir 
os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a 
portabilidade dos mesmos. O CONCELLO DE SAN SADURNIÑO dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode 
presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade .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. 


