Ajuntament
Sant Pere de Ribes

Formulari EDU_002 (11.7.1.1)

JUSTIFICANT D'AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR
Nom de l'AMPA o Centre educatiu
que el presenta:

Adreça:
NIF:
Dades bancàries (IBAN):
Justificant núm.

Data:

Cost total Justificat:

€
Nom

Dades de l'alumne:
Curs

2020-2021

Justificant emès per a l'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Director/a del centre educatiu
CERTIFICO:
1. Que l'alumne indicat anteriorment està matriculat en aquest centre.
2. Que el cost dels llibres de text i/o material escolar puja la quantitat de
3. Que aquest import ha estat destinat íntegrament a: (assenyaleu amb una X l'opció que correspongui)

€

a) Minorar la quota establerta en concepte de llibres de text i/o material escolar socialitzat:

€

b) A la compra de llibres de text i/o material escolar, i l'alumne ja en disposa:

€

c) Altres: ...................................................................................................................................

€

(especificar breument)

SOL·LICITO:
Que l'import s'aboni mitjançant transferència bancària al compte indicat més amunt a nom de:
(especificar el nom de l'AMPA, del Centre educatiu o de qui s'hagi fet càrrec de la gestió dels llibres i/o material escolar, titular del compte bancari assenyalat anteriorment)

(Signatura del/la Director/a)

(Segell)

(localitat)

(Signatura de la persona responsable de l'AMPA,
si escau)

(data)

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
Finalitat
Legitimació
Destinataris
Drets
Informació
addicional

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Gestió dels Ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar.
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes està legitimat per al tractament de les dades d’acord amb allò establert a les Bases Reguladores dels
esmentats ajuts i per l’autorització prestada per l’interessat mitjançant el formulari corresponent.
No es cediran dades a tercers excepte els previstos a les Bases Reguladores i obligació legal.
Accedir, rectificar, suprimir les seves dades, limitar-ne el tractament, exercir l’oposició i sol·licitar la portabilitat, conforme al que estableixen les
Bases Reguladores.
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a les Bases Reguladores per a l’atorgament d’ajuts per l’adquisició
de llibres i material escolar.
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