Àrea d'atenció a les persones
Serveis Socials

ANNEX 4: Autorització per a l’obtenció de dades d’altres administracions de
la persona sol·licitant i de la resta de membres de la unitat familiar
empadronades en el mateix domicili per a la sol·licitud d’ajut de casals d’estiu
i/o colònies de l’estiu 2022
AQUESTA AUTORITZACIÓ NO EXIMEIX DE PRESENTAR TOTA LA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD
DE BECA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, 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 i la normativa estatal que correspongui, els sol·licitants
autoritzen l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a consultar les seves dades a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària (renda), al Servei Estatal Públic de Treball (prestacions d’atur),
la Seguretat Social (prestacions públiques i alta laboral), la Tresoreria de la Seguretat
Social, l’Institut nacional de la Seguretat Social, i el Departament de Treball, SOC, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (discapacitat) per comprovar
l’acompliment de les condicions requerides per accedir a l’objecte d’aquesta sol·licitud i
les pròpies bases de dades del mateix Ajuntament.
En cas de no autoritzar la consulta de dades caldrà aportar la documentació establerta a les
Bases de les Beques per justificar que es reuneixen els requisits de sol·licitud. Així mateix,
declaren que es troben al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament i resta d’administracions i amb la seguretat social.

Jo .................................................................................., amb DNI ...........................
Autoritzo el tractament de les dades necessàries per a la tramitació dels ajuts per casals
d’estiu i/o colònies de l’estiu 2022, així com la cessió d’aquestes als centres escolars per
a la seva correcta tramitació.

Data:
Signatura pares/mares o tutors:
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