
   AJUNTAMENT DE LLOMBAI
        ajuntament@llombai.es ·  Telf. 96 255 04 03 · Fax 96 255 04 63 · www.llombai.es

      Plaça Major, 1 · 46.195 -  LLOMBAI (València) · CIF: P4615800B

EN/NA  ………………………………………………………,  DNI/NIE  núm.  ………………..,
major  d’edat,  veí/veïna  de  ………………, CP:  ………, carrer  ………………………………núm.  ……,
telèfon de contacte …………………i correu electrònic ………………….

EXPOSA:
 (Marca l’opció que corresponga)

Que el meu/a fill/a ………..………………….………………………………………………...
…………........................………………… cursa estudis d'INFANTIL en el  CEIP Sant Francesc de Borja
de Llombai i estic interesat/ada en sol·licitar l’ajuda municipal per la compra de llibres i AUTORITZE a
l’Ajuntament de Llombai perquè sol·licite del CEIP Sant Francesc de Borja de Llombai certificat acreditatiu
de l’escolarització del meu/a fill/a en el cicle d'INFANTIL en el curs acadèmic 2021-2022.

 

Que  el  meu/a  fill/la  ……………..……...............................…………………  cursa  estudis
d’INFANTIL  en  el  centre  públic  o  concertat  ………..………..…………………..i  estic  interesat/ada  en
sol·licitar l’ajuda municipal per la compra de llibres. Aporte el certificat acreditatiu de l’escolarització en el
cicle d’INFANTIL en el curs acadèmic 2021-2022,  AUTORITZE a l’Ajuntament de Llombai per traure
l’empadronment per a acreditar tal circumstància i DECLARE no haver obtingut ajudes pel mateix concepte.

DADES BANCÀRIES:   Entitat Financera   ………………………………. Sucursal ………

I,  declare  davall  la  meua  responsabilitat  que  totes  les  dades  d’esta  instància  i  dels  documents
acompanyats a la mateixa són verídics.

Al presentar  esta instància,  declare que s’accepten íntegrament les bases i  es complixen tots els
requisits establerts en les mateixes.

Per allò que s’ha exposat,

SOL·LICITA: L’ajuda municipal per la compra de llibres.

Llombai, ______ de Setembre de 2021.                                            

Les dades personals facilitats seran inclosos en un fitxer titularitat de Llombai, la finalitat del qual és gestionar les petició/ns
manifestada/es  en el  present  document.  Les seues dades no seran cedits a tercers,  llevat  que siguen comunicats  a les entitats
públiques a les quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en qualssevol altres
supòsits emparats per la legislació vigent.

Conforme al disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI o
document acreditatiu equivalent, dirigida a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Llombai - LOPD INSTÀNCIA GENERAL. Plaça Major, 1 en la
localitat de LLOMBAI (València) o bé mitjançant el lliurament personal de la sol·licitud davant la citada oficina de l'Ajuntament, amb
l'exhibició de DNI original o document acreditatiu equivalent.
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