SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
E1. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
DEL SERVEI D’EDUCACIÓ
FITXA BAREMACIÓ
Nom del centre docent
Si es tracta d’un aniversari, anys des de la creació que es celebren
Si es tracta d’una activitat diferent a un aniversari, detallar-la:

Nombre total, i detall per estataments (docents, alumnes, familiars dels alumnes, altres) de persones de la comunitat escolar
que es preveu participin en l’activitat):

Import total del pressupost presentat
Aportació econòmica sol·licitada a l’Ajuntament
Dades de contacte d’atra/es persona/es a qui es pot demanar més informació sobre el contingut del projecte i/o de la sol·licitud
Nom i cognoms

Telèfon

Adreça electrònica

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació pot determinar la impossibilitat
de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

F0119

Que les dades facilitades en aquesta “Fitxa de barem” es corresponen, en data d’avui, a la realitat del projecte d’Aniversari o
altra commemoració del centre educatiu que represento.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ.
E1. ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES
DEL SERVEI D’EDUCACIÓ
INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DEL TRÀMIT
La fitxa corresponent a cada programa ha de ser lliurada amb la documentació, cuitant que les dades aportades coincideixin
amb les consignades en el projecte i pressupost, sempre fent referència a la pàgina del projecte on consta la dada transcrita.
La no concordança d’aquestes dades pot ser motiu per denegar la subvenció.

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Foment i suport al teixit associatiu. Gestionar els programes de suport, serveis i subvencions destinades a entitats i associacions.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

Les previstes a la normativa vigent.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

Amb el suport de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

