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SERVEI D'ENSENYAMENT
 
1. Dades del/de la sol·licitant:                                                                   
SOL·LICITUD D'AJUT INDIVIDUAL DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2020-2021
*Els camps amb asterisc són obligatoris d'emplenar
  2. Dades de/ls l'alumne/a/s pel/s qual/s es sol·licita l'ajut *
MODEL 1:   
CONFIRMACIÓ DE DADES CONVOCATÒRIA 19/20
Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita, legítima i determinada en el títol del document i per gestionar la seva sol·licitud en base al Decret 160/1996 pel qual es regula el servei escolar de menjador. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès és l'únic destinatari i, adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la legislació vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació de les dades és el preceptiu per Llei. El CCAP cedirà les dades a d'altres Administracions Públiques en els termes previstos en la legislació. No hi ha transferència Internacional i s'efectuaran tractaments automatitzats amb la finalitat d'elaborar perfils per poder avaluar la idoneïtat de la concessió de l'ajut. Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se dpd@ccapenedes.cat per més informació http://www.ccapenedes.cat/avis-legal
 
*Si seleccioneu el camp de suport electrònic, els camps amb  *  són obligatoris d'emplenar.
 3. Declaració responsable, exclusivament per a la documentació NO econòmica
Informació per realitzar el tràmit:  674 667 899 - 674 669 590  o  bequesmenjador@ccapenedes.cat
 4. Consulta de dades i documents electrònics entre administracions de la unitat familiar
 
     Què em sigui concedit l'ajut individual de menjador escolar.
 5. Sol·licito 
      Seleccioneu un dels dos formats amb el que voleu rebre les notificacions i/o comunicacions referents a aquest tràmit.
  6. Notificacions i/o comunicacions
Declaro sota la meva responsabilitat que vaig presentar la sol·licitud d'ajut individual de menjador en aquest consell comarcal el curs 19/20 i que no s'han produït modificacions en les dades i documents aportats el curs anterior.
AUTORITZO, per a tots i cadascun dels membres de la unitat familiar i que consten en la sol·licitud del curs 2019-20, per tal que el Consell Comarcal pugui sol·licitar a l'Agència Tributària dades relatives a la renda i patrimoni familiar, a l'INSS per a la informació de pensions no contributives, al Consorci de Benestar Social per prestacions d'urgència, a la Generalitat de Catalunya per ajuts de lloguer, monoparentalitat, família nombrosa, discapacitat, volant de convivència, verificació d'identitat, etc; o a altres administracions per a obtenir informació relacionada amb aquesta convocatòria. En cas contrari cal aportar TOTA la documentació necessària per a valorar el cas.
 
Padró: El sol·licitant declara de forma responsable, que disposa de la documentació que acredita el domicili informat i que ha obtingut el consentiment de totes les persones que consten empadronades en el domicili consignat en la sol·licitud per tal que el Consell Comarcal pugui obtenir les dades que consten al Padró amb l'única finalitat de resoldre el tràmit.
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