
 

 

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 a 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 2020 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 
BOLSA/AXUDA (só maiores de 18 anos) 

Parentesco coa 
persoa solicitante 

Apelidos e nome DNI Sinatura 

  

  

  

  

San Sadurniño, ____ de ____________ de 2021 
 

Asdo. 

 

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. 


