
 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 
persoais é o Concello de Mugardos, con dirección Avda. Galicia, 45, 15620-Mugardos; CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL. 
1.—FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán empregados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado. 
PRAZO DE CONSERVACIÓN: Os datos facilitados conservaranse durante o tempo necesario para poder atender a súa solicitude, así como para dar 
cumprimento legal ás xestións administrativas derivadas da prestación do servizo. 
2.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga a realizar a solicitude de prestación do servizo. 
3.- DESTINATARIOS DE CESIÓNS: O Concello de Mugardos cederá os seus datos de carácter persoal á Xunta de Galicia para a tramitación da bonificación do 
Transporte Metropolitano. 
4.- DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse 
ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 
O Concello de Mugardos dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os 
nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUGARDOS (A CORUÑA) 
 

 

Declaración responsable 

 
Nome e apelidos _____________________________________________________________, con 

NIF/pasaporte _________________, pai, nai, titor/a do/a alumno/a ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

DECLARO: 
1.- Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social. 
2.- Non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condicion de beneficiario/a de subvencións 
públicas recollidas nos artigos 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 
9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia. 
3.- Estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións. 
 
AUTORIZO ao Concello de Mugardos para que realice as comprobacións oportunas en relación cos 
apartados anteriores, durante todo o período que dure o proceso de concesión e pago das axudas para o 
curso 20____/20___. 
 

Mugardos, ___de___________ de 20____ 

 

 

 

Sinatura do/a solicitante, pai, nai titor/a 

 

 

mailto:CORREO@CONCELLODEMUGARDOS.GAL

