RESERVA DE PRAZA
Punto de Atención á Infancia
curso 2021- 2022

DATOS DO/A NENO/A:

Nome e apelidos:____________________________________________________________________
Data de nacemento:__________________________________________________________________
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE ( nai/pai ou titor/a legal):
Nome e apelidos:___________________________________________________NIF:_____________
Enderezo:__________________________________________________________________________
Teléfono/s:_________________________________________________________________________
HORARIO QUE SOLICITA : De________________a ______________
CANDIDATO/A A BONO CONCILIA : SI

NO

DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA:
- Copia do libro de familia (páxinas escritas).
- Copia do DNI de ambos proxenitores, ou do titor/a legal.
- Certificado de convivencia.
- Declaración do Imposto da renda das persoas físicas do último exercicio, de cada membro da
unidade familiar maior de 18 anos. No caso de non presentar declaración por non estar obrigado,
certificado acreditativo da Axencia Tributaria (Teranse en conta as rendas familiares no caso de
que o número de solicitudes presentadas supere a oferta de prazas)
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (se procede):
- Copia da última nómina ou do recibo de autónomos/as.
- Certificación da situación de desemprego expedida polo Servizo Público de Emprego.
- Copia do título de familia numerosa.
- Copia do certificado de pensións; invalidez, orfandade, estranxeiro e/ou outras.
- Copia do certificado do grao de discapacidade.
- Informe dos servizos sociais sobre a inclusión da familia do neno/a en Programas de Intervención
familiar.
- Outra documentación que de constancia da especial situación familiar ou económica da unidade
familiar
En Lousame, a _______ de ____________ de 202___.
Asdo.: A persoa solicitante
INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – SERVIZOS SOCIAIS. O/a Responsable de Tratamento dos datos persoais é CONCELLO DE
LOUSAME, con dirección CG 1.5, 15214 -LOUSAME (A CORUÑA); arturo.barreiro@concelodelousame.gal.
1.- DPO: A persoa Delegada de Protección de Datos do CONCELLO DE LOUSAME é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que
poderá contactar en arturo.barreiro@concellodelousame.gal.
2.-FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os datos serán utilizados para solicitar o servizo na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada do
mesmo. No caso de que haxa omitido algún tipo de información ou non nos informara correctamente, só vostede será responsable.
PRAZO DE CONSERVACIÓN:Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación, mentres non se solicite a supresión dos mesmos.
3.- LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular.
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 e solicitar a portabilidad dos mesmos en calquera momento.
CONCELLO DE LOUSAME 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.

