
 

NOM I COGNOMS 1r SOL·LICITANT:  

NOM I COGNOMS 2n SOL·LICITANT:  

DNI/NIE o PASSAPORT TOTS DOS: 1r                                                                 2n                                                 

TELÉFONOS:  

 

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 
 

 Ajuda de menjador escolar                               

Nom i cognoms del/de la menor 
 

F.Nac.   Curs C.E.I.P 
    

    

    

    

    

     
REQUISIT INDISPENSABLE 
 

 

   Haver sol·licitat beca de menjador a la Conselleria d'Educació. 
 Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i envers la seguretat social, així com al corrent en  
  tots els seus pagaments envers la Hisenda Municipal.  
 Autoritze el tractament de les dades contingudes en el present document. 

 

Signatura 
 

 

 

 

 

 
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

    Sant Joan d’Alacant a              de                             202       
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  

Registro de Entrada.

 

 

 

SOL·LICITUD D'AJUDES PER A MENJADOR ESCOLAR  
 

 

DADES PERSONALS D'ELS/LES SOL·LICITANTS      

REQUISITS que hauran de complir-se per a accedir a aquestes beques.: 

a.  Ser alumne/a matriculat/da en  els centres educatius públics o en el centre privat concertat  Ntra.  Sra.  del Carmen de       
     Sant Joan d'Alacant, en el 2n cicle d'Educació Infantil o en Educació Primària. 

b.  Estar empadronat a Sant Joan d'Alacant. 
c.  Els les sol·licitants hauran de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i envers la seguretat social, així  
     com al corrent en tots els seus pagaments envers la Hisenda Municipal. 
 
d.  No comptar amb recursos econòmics suficients, de manera que la suma total dels ingressos de la unitat familiar de  
      l'any en curs no podrà superar els llindars de renda establits a aquest efecte per la Conselleria d'Educació en la                
      corresponent convocatòria anual. 
e.  Haver sol·licitat l'ajuda de menjador que la Conselleria d'Educació convoca anualment.    


Rectángulo


Subrayado



CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 
Sobre la base del Reglament  (UE)  2016/679  (RGPD) i a la  Llei  orgànica 3/2018,  de  desembre, de Protecció de  Dades  Personals   
i garantia  dels  drets  digitals  (LOPDGDD),  li/s  informem  que  el responsable  del  tractament  de  les  dades  personals  és   
l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, amb CIF P0311900E i domicili en Plaza España, 1, 03550 Sant Joan d'Alacant. 
 
- Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant i instància en Seu Electrònica, carta dirigida al domicili 
del Responsable,  Registre  d'Entrada,  indicant  “Delegat de Protecció de Dades”,  així  com  mitjançant correu electrònic dirigit a  
dpd@santjoandalacant.es  
 
- La finalitat  per  la  qual  les  dades  seran  tractats  és  la  gestió  d'esdeveniments  municipals relacionats amb l'àrea de Serveis  
Socials. 
 
- Les dades personals podran ser cedits i/o comunicats a la/s empresa/s adjudicatàries dels serveis relacionats amb l'activitat,  
als serveis sanitaris que pogueren intervindre en cas necessari, a les Administracions Públiques i/o entitats públiques i/o privades 
competents e/o intervinents en els esdeveniments organitzats per l'Ajuntament, i en els supòsits previstos per la Llei. 
 
- La legitimació  per  a realitzar  aquest  tractament  està  basada  en el consentiment de l'interessat, l'exercici de poders públics  
conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
 
- Les dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la  
conservació d'informació per part de l'Administració Pública. 
 
- No es produeixen transferències internacionals de dades. 
 
Drets.  Poden  exercir-se els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició,  limitació del tractament,  portabilitat i  (en el seu cas)  
retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l'Autoritat de Control per a reclamar els seus drets. Per al seu  
exercici,  ha  de  dirigir-se una sol·licitud, presentada presencialment o remesa per correu ordinari,  a  l'Ajuntament  de Sant Joan  
d'Alacant,  Registre d'Entrada,  Plaza España, 1,  03550  Sant  Joan  d'Alacant,  indicant  “Responsable de Protecció de Dades”.  La  
sol·licitud també pot ser remesa mitjançant instància  en  Seu  Electrònica.  En tots els casos,  l'Ajuntament  ha de verificar la seua 
identitat com a titular de les dades,  per la qual cosa ha d'incloure's còpia o referència d'un document vigent acreditatiu de la seua  
identitat  (DNI, NIE, Passaport).  Per a aquesta verificació,  l'Ajuntament exercirà  la seua  potestat  de  verificació  recollida  en la  
disposició  addicional  octava  de  la  LOPDGDD.  En  cas  d'actuar com a representant de la persona interessada, ha d'acreditar-se 
fefaentment el poder de representació atorgat per aquesta. 
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