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D./Dª....................................................................................................................................amb /
con DNI ....................................., en qualitat de concursant / representant legal de / en calidad
de
concursante
/
representante
legal
de......................................................................................................,
formula
la
present
declaración responsable manifestant que / presente declaración responsable manifestando
que:
El/la sotasignat, pare, mare, tutor o tutora legal en cas de menor d'edat sota la seua responsabilitat declara 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, ni mantindre 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 manifestar-ho 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 de Fotografia de la Junta Municipal d’Abastos, i
autoritza l'organització a exposar i publicar les obres presentades si es considera oportú citant el nom de
l'autor, a recaptar les dades de caràcter personal requerits en la normativa establida en la convocatòria,
al fet que accedisca a les meues dades personals obrants en el Padró d'Habitants d'aquest Ajuntament, i a
l'aparició de menors en alguna/es fotografia/es, si escau.

El/La abajo firmante, padre, madre, tutor o tutora legal en caso de menor de edad bajo su responsabilidad declara
que no incurre en ninguna de las prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones
que establece el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Que se encuentra al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de las
obligaciones por reintegro de subvenciones, ni mantener deuda alguna con el Ayuntamiento de València. Con
carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, los participantes deberán acreditar que se
encuentran al corriente del cumplimiento de dichas obligaciones. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
ausencia de oposición expresa por parte de los interesados, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado
para obtener directamente los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como
los datos de la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, de la Tesorería de la Seguridad Social y del Ayuntamiento
de València. En el caso de personas extranjeras autorizan a solicitar los datos de su situación jurídica de la
Delegación del Gobierno. En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información
deberá manifestarlo a continuación:


Me opongo a que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de identidad del
solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como los datos con la Agencia Tributaria, estatal y

autonómica, con la Tesorería de la Seguridad Social, Ayuntamiento de Valencia y Delegación de Gobierno.
Acepta la totalidad de la convocatoria del Concurso de Fotografía de la Junta Municipal de Abastos, y
autoriza a la organización a exponer y publicar las obras presentadas si se considera oportuno citando el
nombre del autor, a recabar los datos de carácter personal requeridos en la normativa establecida en la
convocatoria, a que acceda a mis datos personales obrantes en el Padrón de Habitantes de este
Ayuntamiento, y a la aparición de menores en alguna/s fotografía/as, en su caso.

El sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud són exactes i
conformes amb el que estableix la legislació. Signatura del / la participant.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud son exactos y
conformes con lo establecido en la legislación. Firma del/la participante

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.

