ANEXO III

SOLICITUDE DA PERSOA CÓNXUXE ACOMPAÑANTE
PR926F - REENCONTROS DE LECER

DATOS DA PERSOA CÓNXUXE ACOMPAÑANTE
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF/PASAPORTE

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

CÓDIGO POSTAL

LOCALIDADE

PAÍS

TELÉFONO

TELÉFONO MÓBIL

DATA DE NACEMENTO

PAÍS DE NACEMENTO

BLOQ.

ANDAR

PORTA

CORREO ELECTRÓNICO
PROVINCIA DE NACEMENTO

CONCELLO DE NACEMENTO

NO CASO DE TER RESIDIDO EN ESPAÑA, INDÍQUESE A COMUNIDADE AUTÓNOMA EN
QUE TIVO A ÚLTIMA VECIÑANZA ADMINISTRATIVA

NACIONALIDADE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
PRIMEIRO APELIDO

NOME/RAZÓN SOCIAL

SEGUNDO APELIDO

PARTICIPA EN 2020 EN PROGRAMAS DE VIAXES A ESPAÑA DO IMSERSO
SI

NIF/PASAPORTE

ÚLTIMO ANO DE PARTICIPACIÓN

NON

A PERSOA CÓNXUXE ACOMPAÑANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales solicita esta subvención, que son as
que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

2. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
3. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
4. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos puntos 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
5. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
Pasaporte ou outro documento de identidade en que consten os datos persoais e a nacionalidade da persoa cónxuxe acompañante
Certificado médico da persoa cónxuxe acompañante (anexo IV)
Unha fotografía recente, tamaño carné, da persoa cónxuxe acompañante
ÓRGANO
Documentación acreditativa da residencia en países de Europa, do lugar e da data de
nacemento da persoa cónxuxe acompañante

CÓD. PROC.

ANO

ANEXO III
(continuación)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
protección de datos e máis
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

SINATURA DA PERSOA CÓNXUXE ACOMPAÑANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Secretaría Xeral da Emigración

de

de

