
INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA DE PRÀCTIQUES FORMATIVES

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ESTUDIANT

PRIMER COGNOM SEGON COGNOM NOM

NIF DATA NAIXEMENT NACIONALITAT SEXE

CARRER, AV., PLAÇA NÚMERO

CODI POSTAL LOCALITAT PROVÍNCIA

CONTACTE

TELÈFON FIXE TELÈFON MÒBIL FAX CORREU ELECTRÒNIC

ESTUDIS QUE CURSA

ESTUDIS Familia Professional/Grau, Master, …. CURS

ÀREA D'ACTIVITAT EN LA QUAL SOL· LICITA REALITZAR LA PRÀCTICA

El sotasignat manifesta la seua voluntat de partiipar en el programa de pràitiues formatves LA DIPU TE BECA, iorresponent a la ionvoiatòria de
2018.

I  DECLARA responsablement: 

a) Que no està gaudint d’una altra beia o ajuda d’anàloga o semblant fnalitat, ni exeriirà aitvitat laboral durant la beia.
b) Que es troba al iorrent de les seues obligaiions tributàries i davant de la Seguretat Soiial.
i) Que mantndrà estes iondiiions durant la vigèniia de la beia.
d) No estar sotmès a les prohibiiions per a obtndre la iondiiió de benefiiari/benefiiària assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’artile 13.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subveniions.
e) Va ser benefiiari de beiues de formaiió en el mari del programa “la Dipu te Beia” en  exeriiiis  anteriors.            

 SI  /            NO      (senyale’s el iue proiedisia)

S’aiompanya  fotoiòpia iompulsada dels doiuments assenyalats a la base iuarta de les BASES  PER A LA CONCESSIÓ DE 40 BEQUES DE FORMACIÓ,
17 EN EL MARC DEL PROGRAMA LA DIPU ET BECA I 23 DE  L'AJUNTAMENT ET BECA

LLOC I DATA FIRMA

Signat.: 

REGISTRE ENTRADA 

Amb motu de la meua sol·liiitud he emplenat dades d'espeiial proteiiió dels reiollits en l'artile 8 de la Direitva 95/46 de 24 d'oitubre de 1995,
relatva a la proteiiió de les persones ísiiues pel iue fa al traitament de les seves dades personals.
Les respostes i informaiió faiilitades en la sol·liiitud són iertes i es iorresponen a la meua situaiió personal en la data d'iniii de l'aituaiió.
Que, d'aiord amb el iue disposa la LOPD, se m'ha informat iue les dades reiollides seran iniloses en un ftxer de traitament de dades, del iue és
ttular l'Ajuntament de Cullera, amb fns únniiament estadsstis, iue seran utlitzats en tasiues de gestó, avaluaiió i auditoria, sent destnatàries
d'aiuestes dades les autoritats loials i proviniials.
Que, un iop informat del iue s'ha exposat anteriorment, autoritze la inilusió i traitament de les dades faiilitades en aiuest ftxer, havent estat
informat de la possibilitat d'exeriitar, en tot moment, el dret d'aiiés, reitfiaiió, ianiel·laiió i oposiiió mitjançant esirit dirigit al ttular del ftxer.
En ias de resultar beiat/a AUTORITZE la publiiaiió d'imatges amb l'únniia fnalitat de difondre i publiiitar el programa.
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