BECAS DEPORTISTAS TUI 2021
1. DATOS DO SOLICITANTE / REPRESENTANTE
APELIDOS E NOME:

DNI / PASAPORTE:

NACIONALIDADE:

DATA DE NACEMENTO:

SEXO:

DOMICILIO
NOME:

TIPO VIA:

Nº:

CONCELLO:

PROVINCIA:

TLFNO FIXO/MOBIL:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE

APELIDOS E NOME:

DNI / PASAPORTE:

NACIONALIDADE:

DATA DE NACEMENTO:

SEXO:

MOTIVO DA REPRESENTACIÓN:
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS (INDICAR SI É DISTINTO DO ANTERIOR)
NOME:

TIPO VIA:

Nº:

CONCELLO:

PROVINCIA:

TLFNO FIXO/MOBIL:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
2. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

FOTOCOPIA COMPULSADA DO DNI, TANTO DO INTERESADO, COMO DA PERSOA REPRESENTANTE EN CASO DE MENOR
FOTOCOPIA COMPULSADA DA LICENZA FEDERATIVA DO ANO 2021 DE INTERESADO
MEMORIA DA ACTIVIDADE DEPORTIVA DO ANO 2021, na que se incluirá Nivel de competición (autonómico, nacional, internacional),
categoría de competición (absoluta, previa absoluta..); orzamento de gastos e ingresos previstos.
CERTIFICADO ONDE SE CONSTATE A CONDICIÓN DE DEPORTISTA DE ALTO NIVEL NACIONAL OU AUTONÓMICO, OU DE ALTO
RENDEMENTO, OU BOE O DOGA ONDE SE CONSTATE ESTA CLASIFICACIÓN.
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN CAS CLASIFICACIÓNS DAS MARCAS ACADADAS NO ANO 2021
DOSSIER FOTOGRÁFICO SEGÚN O APARTADO 5.7.
3. GRUPO DE ACTIVIDADE BECADA
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

GRUPO F

4. DECLARACIÓN
A persoa abaixo asinante DECLARA baixo a súa expresa responsabilidade, que son certos cantos datos figuran na presente solicitude, e que:
Non está incurso en ningún dos supostos que impiden obter a condición de beneficiario de subvención por parte da Administración
Pública, recollidos no artigo 13 da Lei 38/2013, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións; e artigo 10 da Lei 9/2007 de 13 de Xuño,
de subvencións de Galicia.
Cumpre os requisitos esixidos nas bases reguladoras
Non é beneficiario da Bolsa ADO no ano 2021
Esta empadroado no Concello de Tui a data da solicitude e telo estado con anterioridade polo menos un ano dende esa data
Que a data da convocatoria non está sancionada por infracción grave o moi grave, que hubiere adquirido firmeza, por dopaxe,
conducta antideportiva ou por actuacións que tiveran como consecuencia a privación da licenza, a suspensión da mesma por periodo
superior a seis meses ou a expulsión definitiva da competición.
Así mesmo declaro que o solicitante encóntrase ao día nas súas obrigas coa Axencia Estatal Tributaria, coa Facenda Galega, coa
Seguridade Social e co Concello de Tui, e autorizo ao Concello de Tui para a súa comprobación.
Se COMPROMETE a:
Cumprir as obligacións e requisitos esixídos polas presentes bases, e a aportar a documentación esixída nas bases reguladoras, así
como a requeremento do órgano instructor, a documentación acreditativa dos méritos e requisitos alegados.
5. INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Identidade do Responsable do tratamento dos datos
Exmo. Concello de Tui
Plaza do Concello, 1
36700 Tui (Pontevedra)
DPO. Delegado de Protección de datos: dpo@tui.gal
Finalidade
Xestión necesaria para a tramitación e otorgamento o rexeitamento da beca solicitada.
Lexitimación
Artículo 6.1.e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión de interés público o de poderes públicos, en relación con la Ley 38/2003, de
de 17 de noviembre, General de Subvenciones
Comunicación dos datos
Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal cual ás Administracións Públicas que se requiera para a xestión do otorgamento das becas, ou a publicación dos seus datos mínimos
identificativos na Web do Concello, por obrigación legal según a Lei de Transparencia.
Conservación
Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo
dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Dereitos que lle asisten
Dereito a retirar o consentemento en calquera momento.
Dereito de acceso, rectificación e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. Para o exercicio dos seus dereitos, poderá dirixirse á dirección do Responsable do tratamento
ou ao DPO.
Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

E SOLICITA lle sea concedida a beca referida.
En: ________________________, a _______ de ________ de 2021

Fdo.: _____________________________________

