MODEL-2 IMPRÈS ENTITAT.
SOL·LICITUD D’AJUTS PER A LA INCLUSIÓ ESPORTIVA D’INFANTS I
JOVES AMB POCS RECURSOS O RISC SOCIAL. ANY 2020.
Dades entitat:
Nom entitat:
NIF:

Correu-e:

Adreça:

Telèfon:

Dades del/la representant de l’entitat:
Nom i Cognoms:
DNI/NIE:

Càrrec:
Telèfon:

Correu-e:

EXPOSO:
Que estic informat i sóc coneixedor de la convocatòria d’ajuts per a la inclusió esportiva
d’infants i joves amb pocs recursos o risc social, aprovada pel Ple Municipal i estic d’acord
amb els requisits de l’esmentada convocatòria.
Que adjunto ............... peticions d’ajuts individuals, per un total de ................ esportistes de
l’entitat esportiva sense ànim de lucre, club, associació esportiva escolar o secció esportiva,
entitat que represento.
Que els esmentats esportistes disposen de la corresponen llicència esportiva.

DEMANO:
Que es doni trasllat a l’Ajuntament de Manresa de les peticions d’ajuts individuals per a la
inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs recursos o risc social, que s’adjunten.
I es procedeixi a la valoració de les mateixes.
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia del Drets Digitals i del
Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD, el/la sotasignant autoritza al tractament
automatitzat de les dades contingudes en l'expedient de la Secció d’Esports de la convocatòria de subvencions destinades
a entitats i clubs esportius locals per al desenvolupament de programes d’inclusió esportiva d’infants i joves amb pocs
recursos econòmics mitjançant l’atorgament de beques esportives per la temporada esportiva 2020/21. Aquestes dades
són bàsiques per conèixer l’estat familiar i econòmic de les persones i determinar així la possibilitat de beneficiar-se dels
ajuts i participar de les activitats esportives de la temporada esportiva 2020/21. Així mateix, el/la sotasignant podrà exercir
els drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, limitació del tractament, i portabilitat, en els termes inclosos en la
legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament a l’adreça Plaça Major, 1, de Manresa, o amb instància general a
la Seu Electrònica o mitjançant correu electrònic a l’adreça dpd@ajmanresa.cat

Manresa, a ...... de ............... de 2020
Signatura:

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA.
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