CONCURS D’APARADORS 2022 JM ABASTOS

ANNEX I
Sr./Sra..........................................................................................................................
amb DNI..............................., formula la present declaració responsable manifestant que:
El/la sotasignat declara sota la seua responsabilitat, que no incorre en cap de les prohibicions que
impedeixen obtindre la condició de beneficiari/a de subvencions que estableix l'art.13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions per reintegrament de subvencions, i que no manté cap deute
amb l'Ajuntament de València.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els participants hauran d'acreditar
que es troben al corrent del compliment d'aquestes obligacions d’acord amb el que es disposa en l'article
28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, en absència d'oposició expressa per part dels interessats, l'òrgan gestor del procediment estarà
autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant
legal, així com les dades de l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, de la Tresoreria de la Seguretat
Social i de l'Ajuntament de València. En el cas de persones estrangeres autoritzen a sol·licitar les dades
de la seua situació jurídica de la Delegació del Govern.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestarho a continuació:


M'opose al fet que l'òrgan gestor del procediment obtinga directament les dades d'identitat del

sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, així com les dades amb l'Agència Tributària, estatal i
autonòmica, amb la Tresoreria de la Seguretat Social, Ajuntament de València i Delegació de Govern.
Accepta la totalitat de la convocatòria del Concurs d’Aparadors de la Junta Municipal d’Abastos, i
autoritza l'organització a exposar o publicar fotos dels aparadors presentats, si es considera oportú citant
el nom de l'autor, siguen o no premiats.
El/la sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud
són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació.
Signatura del/la participant

València, ______ de ____________________de 2022

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vostè en aquest formulari seran tractades per
l'Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat indicada en aquesta documentació i, sobre la
base del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, vostè podrà exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió i altres contemplats en el citat reglament, mitjançant una sol·licitud formulada davant
la seu electrònica de l'Ajuntament de València (https://sede.valencia.es/sede), qualsevol dels punts de registre
d'entrada d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es. .
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de les seues dades?
Identitat: Ajuntament de València
Adreça: plaça de l'Ajuntament, 1, 46002 València
Telèfon: 963 52 54 78
Contacte Delegació Protecció de dades: oficinadpd@valencia.es
Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?
L'Ajuntament de València tractarà les seues dades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud manifestada en el
present document, dins del procediment administratiu corresponent.
Per quant de temps conservarem les seues dades?
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel
temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat.
No obstant això, les dades podran ser conservades, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats
d'investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.
Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?
La base legal per al tractament de les seues dades és l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si
escau, la necessitat de compliment d'una missió realitzada en interès públic.
Les dades cedides tindran altres organismes destinataris?
Les dades facilitades no se cediran a terceres persones, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o
privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en
els supòsits previstos, segons llei. Tampoc seran transferits a tercers països.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?
- Té dret a obtindre confirmació sobre si a l'Ajuntament de València s'estan tractant dades personals que el
concerneixen, o no.
- Podrà accedir a les seues dades personals, així com sol·licitar la rectificació dels quals siguen inexactes o, si escau,
sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les
quals foren arreplegades.
- En determinades circumstàncies podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas
únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seua situació particular, podrà oposar-se al
tractament de les seues dades. En aquests supòsits l'Ajuntament de València deixarà de tractar-les, excepte per
motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
- Per a exercitar els seus drets podrà formular una sol·licitud davant qualsevol dels punts de registre d'entrada de
l'Ajuntament, davant la seu electrònica d'aquest, així com en l'adreça de correu electrònic oficinadpd@valencia.es.
- Podrà, igualment, formular reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

