ANNEX 2

AUTORITZACIÓ CONSULTA NIVELL DE RENDA

-

Autoritzo l’Ajuntament de Collbató a que consulti el meu nivell de renda a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) a través de mitjans
electrònics perquè formo part de la unitat familiar de la persona
sol·licitant de l’ajut i tinc 16 anys o més.

-

He estat informat que aquesta dada és necessària per poder establir el
nivell de renda familiar, requerit per la valoració de la sol·licitud.

NOM i COGNOMS

DATA NAIXEMENT

DNI

SIGNATURA**

OPOSICIÓ*

1
2
3
4
5
6
7 Es cas de ser més de 6 membres caldrà emplenar un segon formulari ANNEX 2.
* OPOSICIÓ: m’oposo a que l’Ajuntament de Collbató consulti el meu nivell
de renda i aporto fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’any
2021. En cas de no haver-la presentat, aporto Certificat negatiu de renda
expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
** En el cas de les persones de 16 i 17 anys la signatura per autoritzar la
consulta de dades l’haurà de realitzar la mare, el pare o el tutor/a legal.

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Collbató tractarà les dades facilitades per les
persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió,
pagament i justificació de la concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria (el que
correspongui) del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Collbató, basant-se en una missió de caràcter
públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb
finalitats de gestió documental i d’arxiu. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió
de les seves dades per al registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del
Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. Per a qualsevol
consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, l’Ajuntament de
Collbató posa a la seva disposició la bústia dpd.ajcollbato@diba.cat des d’on la persona Delegada de
Protecció de Dades l’atendrà. Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre
qualsevol aspecte relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació
davant
de
l’Autoritat
Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ . Pot exercir l’accés a la seva
informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la Seu
Electrònica
https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/tramits-igestions/id31/instancia-generica.htm o presencialment o per correu al Registre, Carrer Bonavista, 2,
08293 Collbató en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.



