ANNEX II. MODEL DE SOL·LICITUD
DADES DEL SOL·LICITANT / EMPRESA
Nom i Cognoms / Raó Social
Domicili

NIF

Localitat

Província

Codi Postal

CNAE

Correu electrònic

Telèfon

DADES A EFECTE DE NOTIFICACIÓ
Correu electrònic

Telèfon

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nom i Cognoms / Raó Social
Domicili

NIF

Localitat

Província

Códi Postal

Poder de representació

Telèfon

Correu electrònic

COMPTE JUSTIFICATIU
Nº

Concepte de despesa

Import

TOTAL
Declaració responsable d'altres ajudes rebudes
Nº

Entitat

Import

EXPOSE
Que tenint coneixement de les Bases aprovades per l'Ajuntament de Benlloc, que regulen
l'atorgament d'ajudes Reactivem Empreses a autònoms o microempreses, amb un màxim de
5 treballadors a causa del Covid 19.I complint el requisits exigits.

SOL.LICITE
Que es tinga per presentada la meua sol·licitud juntament amb la resta de documentació i,
d'aquesta manera, ser beneficiari del programa “Reactivem Empreses” del municipi de
Benlloc.
De conformitat amb el que estableix La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i
Garantia dels Drets Digitals i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, AUTORITZE:
rebre per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, SMS, MMS, mitjans electrònics equivalents, fax o crides automàtiques, serveis
que puguen ser del meu interés.
Informació bàsica sobre protecció de dades
RESPONSABLE
FINALITAT
LEGITIMACIÓ
DESTINATARIS
DRETS

Exm. Ajuntament de Benlloc
La tramitació de procediments i actuacions administratives.
El tractament per al compliment d'una missió realitzada en l'interés públic o en l'exercici de poders
públics atorgats a aquest Ajuntament (Art. 6.1.e RGPD)
Se cediran les dades, si escau, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de
dades.
No està previst transferir dades personals a tercers països.
Podrà exercir sobre les seues dades, els drets a l'accés, a l'oposició, a la rectificació, a la supressió, a la
limitació del tractament i a la portabilitat, tal com s'explica en la informació addicional (Arts. 15 et
seq. RGDP)

……………………. a …. de …………. de…….
Signatura del beneficiari o representant.

