Declaració responsable sobre el compliment dels requisits necessaris per a ser
beneficiaris d’una subvenció establerts pels apartats 2n i 3r. de l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions
DADES DEL/DE LA REPRESENTANT LEGAL
NIF

Nom

ENTITAT PRESENTADA
CIF

Nom

Adreça
Municipi

Província

Codi postal
Telèfon 1

Mòbil

FAX

Correu electrònic
Autoritzo a l’Ajuntament a utilitzar les dades de contacte electròniques per a comunicacions,
avisos o notificacions relacionats amb aquest procediment

DECLARO:
Que la entitat a la qual represento compleix tots els requisits necessaris que per a ser
beneficiària d’una subvenció exigeixen els apartats 2n i 3r. de l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de subvencions, i l’apartat tercer de l’article 6 de l’annex 1 de
les Bases reguladores generals de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de Lleida i
els seus organismes autònoms, (Butlletí Oficial de la Província de Lleida, núm. 76, de data
29 de maig de 2008), vigents mitjançant pròrroga del Pla estratègic de subvencions de
l’Ajuntament de Lleida establerta a les Bases d’execució del pressupost municipal per al
2018

Lleida,

de

de

Signatura:

Informació detallada sobre Protecció de Dades
Responsable

Ajuntament de Lleida. CIF P2515100B. Plaça Paeria 1. 25007 Lleida.
Adreça del delegat de protecció de dades: dpd@paeria.es
La finalitat del tractament de dades és la de gestionar el tràmit solꞏlicitat.

Finalitat

Respecte el termini de conservació de les dades, la regulació de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
estableix que la supressió dels documents haurà de ser autoritzada d’acord amb el que
disposi la normativa aplicable.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és el compliment de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destinataris

Les dades es comunicaran als òrgans o unitats responsables de la seva tramitació dins
de l’Ajuntament de Lleida o dels seus organismes autònoms.
Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, solꞏlicitar-ne la portabilitat,
oposar-vos al tractament i solꞏlicitar-ne la limitació, enviant la vostra solꞏlicitud al Registre
General de l’Ajuntament de Lleida, Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana, Rambla Ferran
32, baixos, 25007 Lleida.

Drets

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar
una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
No obstant, si us adreceu prèviament al delegat de protecció de dades aquest us ajudarà
a resoldre el cas: dpd@paeria.es

