
 

ANEXO IV
SOLICITUD DE AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO CURSO 2021/2022

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN DE LIBRERÍAS COLABORADORAS

DENOMINACIÓN
DA LIBRERÍA:

NIF:

TITULAR  DA
LIBRERÍA NIF/NIE

ENDEREZO :

CORREO
ELECTRÓNICO: TELÉF.

COLEXIOS AOS QUE ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE SUBMINISTRAR (cubrir só no caso de no ser todos)

Xunto con este anexo deberá remitir 

1. Fotocopia do NIF/NIE y CIF 

2. Certificación bancaria a nombre del titular (original o copia compulsada) de la cuenta donde
se desea que se realicen, de ser el caso, los pagos.

    Declaro que estes datos obran xa en poder do Concello de Redondela  no expediente de
concesión desta mesma axuda para o curso 2020-2021, sen que se produciran cambios , polo
que solicito que se incorporen a esta solicitude.

No caso en que obren noutro expediente indicar cál: 

3. Relación de libros e material escolar que subministrarán,  incluíndo o desglose de prezos
estipulados

DECLARO que lin e coñezo os termos das bases e convocatoria para a concesión
de axudas para a adquisición de libros e material curricular destinadas a alumnado
matriculado en centros docentes públicos de educación infantil (de 3 a 5 anos) de
Redondela, curso escolar 2021/2022, e acepto as condicións nela establecidas para
as librerías colaboradoras.

Redondela, de de 2021.

(Sinatura da persona titular da librería)

A LA SRA. ALCALDESA DEL CONCELLO DE REDONDELA

Casilla



 

Lexitimación do Concello para o tratamento de datos persoais: Ordenanza Xeral de Subvencións do
Concello de Redondela publicada no Boletín Oficial  da Provincia nº 99 do 23 de maio de 2008 e
Bases e convocatoria para a concesión de axudas para libros e material escolar alumnado infantil
curso 2021-2022.

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos
Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e a súa normativa de desenvolvemento e ao Regulamento
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección
das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos
e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), así como
das disposicións en materia de Protección de Datos que se atopen vixentes durante o período de
vixencia destas bases, informámoslle de que este  Concello é o responsable do tratamento e custodia
dos datos presentados na instancia e na documentación que lle acompaña. A finalidade do tratamento
dos datos é a xestión deste procedemento.

Os  datos  persoais  non  serán  comunicados  a  un  terceiro,  a  non  ser  que  deban  facilitarse  en
cumprimento dunha obrigación legal.

Os datos serán conservados o tempo necesario para poder levar a cabo o rexistro e as accións para as
que se lle solicitou o consentimento.

Pode retirar o consentimento, no caso de que o outorgase, en calquera momento, podendo exercitar
os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e  portabilidad, cando este
último  legalmente  proceda,  enviando  unha  comunicación  á  dirección  electrónica:
dpd@redondela.gal.

Infórmaselle do dereito para presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de
Datos    C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid (www.agpd.es).

Así mesmo, de conformidade co establecido na letra d) do apartado 2 do artigo 15 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de Subvencións de Galicia, os interesados poderán facer constar na súa solicitude o seu
dereito a que non se fagan públicos os seus datos cando a publicación dos datos do beneficiario en
razón  do  obxecto  da  subvención  poida  ser  contraria  ao  respecto  e   salvaguardia  da  honra  e  á
intimidade persoal e familiar das persoas físicas en virtude do establecido na Lei Orgánica 1/1982,
do 5 de maio, de Protección civil do dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia
imaxe, e está previsto na súa normativa reguladora. 
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