Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics
Cognoms i Nom:
Identificació:
DNI núm.
Targeta d’Estranger núm.
Domicili complert:

Nacional de:

Dades de la resta de membres de la unitat familiar

Cognoms i Nom

NIF

Parentesc amb el sol·licitant

AUTORITZO
Al Consell Comarcal de la Terra Alta a l’obtenció per mitjans electrònics de les dades següents:
Indicar amb una creu totes les dades requerides a les que autoritza l’obtenció:
□ Sol∙licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’impost sobre la
Renda de les Persones Físiques, de tots els membres computables de la unitat familiar,
presentada en període voluntari, i, si escau, de les declaracions complementaries o rectificades
presentades fora del període.
□ Consultar a la Direcció General de Policia les dades d’identitat de tots els membres de la
unitat de convivència.
□ Consultar a l’Ajuntament l’acreditació de la convivència al municipi.
□ Consultar al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat, les dades complertes
del títol de família nombrosa i el nombre de persones discapacitades de la unitat familiar, si
escau.
□ Consultar al SOC el certificat de demandant d’ocupació i el certificat de preceptor de
prestacions, si escau.
□ Comprovació amb la AEAT i la TGSS d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

_____________________dia ___ d __________________________ de _______

Delegació de representació:
En el cas que es sol∙licitin les dades de més d’una persona, totes elles han de signar la
sol·licitud.
La resta de membres de la unitat de convivència designem com a representant amb relació a
tots els procediments als quals donés lloc aquesta sol·licitud a qui figuri com a sol·licitant. El
sol·licitant accepta aquesta representació.

SIGNATURA (lloc i data)
La present autorització s’atorga exclusivament als efectes d’aquest procediment, i en aplicació
del què disposa la Llei 11/2007, de 22 de juny, pel que es permet, prèvia autorització de
l’interessat, la cessió de dades entre administracions públiques per al desenvolupament de les
seves competències.
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, els sotasignats autoritzen expressament
al Consell Comarcal de la Terra Alta al tractament de les dades personals demanades a través
d’aquest i la seva documentació annexa, com també de les que aquestes generin, incloent-hi
especialment les dades que el sol∙licitant ha autoritzat a aquesta administració a obtenir d’altres
administracions públiques, les quals s’incorporaran a un fitxer propietat del Consell Comarcal
de la Terra Alta, la finalitat del qual és la gestió de sol∙licitud d’ajuts de menjador escolar; es
podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel∙lació i oposició mitjançant instància
presentada al Registre d’Entrada del Consell Comarcal de la Terra Alta.

