
 

 

ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR AS BOLSAS 
EXTRAORDINARIAS PARA O ESTUDO E AXUDAS PARA SUFRAGAR GASTOS DOS 
SERVIZOS PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “A ROLADA” 

 

DATOS DA PERSOA DECLARANTE 
Apelidos e nome  
DNI  
Enderezo 

l
 

Teléfono  
Correo electrónico  

 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE QUE: 
 

1. Non me atopo inhabilitado/a, nin estou incurso/a en prohibicións para percibir 
axudas públicas. 

2. Estou ao corrente no cumprimento das obrigas por reintegro de subvencións. 

3. Estou ao corrente das miñas obrigas tributarias co Estado e coa Comunidade 
Autónoma e das miñas obrigas coa Seguridade Social. 

 

En San Sadurniño, a _____ 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. 


