Ajuntament de L’Hospitalet

Sol·licitud per a l’atorgament d’ajuts a les persones participants en el projecte OcupaL’H “La nova
indústria a L’Hospitalet”, durant l’any 2019-2020, per a l’assistència i aprofitament als itineraris
formatius dins el projecte.
Dades de la persona participant sol·licitant de l’ajut
Nom i cognoms

NIF

Adreça

Número

CP

Municipi

Pis

Porta

Data de naixement (dd/mm/aa):

Itineraris formatius realitzats
A. Itinerari AUX. TEC. ARTS GRÀFIQUES – POST IMPRESSIÓ

B. Itinerari TEC. AUX. LOGÍSTICA INTEGRAL
C. Itinerari AUXILIAR DE SUPORT EN TIC:
C.1) Auxiliar suport IT microinformàtica
C.2) Auxiliar suport comunicació i màrqueting digital

Declaració responsable del/ de la sol·licitant
1. Que estic a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació a les Oficines de Treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
2. Que participo en el Projecte OcupaL’H “La nova indústria a L’Hospitalet” 2019-2020.
3. Que em comprometo a assistir i a aprofitar la formació.
4. Que adjunto l’imprès de transferència bancària / alta o modificació de dades de persones creditores.
5. Que em comprometo a presentar la documentació acreditativa, si escau, a petició de l’entitat local que gestiona el projecte.
6. Que reuneixo els requisits per ser beneficiari/a de l’ajut, segons aquestes bases reguladores i l’article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions i l’article 5 de l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
7. Que SÍ

he sol·licitat altres ajudes públiques i/o privades pel mateix concepte.

Al programa

, amb un import de
(entitat pública / privada a la qual s’ha sol·licitat)

a
i que es troba en fase de sol·licitud
8. Que NO

€,

o concessió

he sol·licitat altres ajudes pel mateix concepte a cap altra entitat pública i/o privada.

20 0581 - Sol·licitud beques projecte OcupaL’H

(Data i signatura)

En

, a

de

de 20

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Adreça postal: Carrer de Josep Prats, 2. 08901 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Adreça de
correu electrònic: reponsable.dadespersonals@l-h.cat. Finalitat: Gestionar les dades de caràcter personal en relació amb les actuacions i programes als àmbits de Formació i Qualificació Professional, de
la Promoció de l’Ocupació i de la Unitat de Suport a l’Empresa. Les dades recollides s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. Legitimació: El Registre
d’Activitats de Tractament (RAT), de l’Ajuntament, detalla el conjunt d’activitats que comporten el tractament de dades de caràcter personal. Destinataris: Amb caràcter general, les dades no es cediran a
tercers. Excepte, per aquelles dades que només seran cedides a altres Administracions públiques quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, d’acord amb la clàusula informativa de cada
tràmit i sol·licitud, o consentiment, o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada moment. Drets de les
persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests
drets de forma: PRESENCIAL, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet i mòbils). La sol·licitud haurà de contenir les
següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat, o bé, ELECTRÒNICA, presentant el formulari corresponent ubicat
a la Seu electrònica, del web municipal. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona interessada, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut del dret exercitat.
Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades a través de la seva seu electrònica a https://apdcat.gencat.cat. Més informació a la Seu electrònica del web municipal: https://seuelectronica.l-h.cat. Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i
del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD)Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD)

