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SERVIZO COMEDOR E MADRUGADORES/AS CURSO 2019 / 2020

SOLICITUDE DE BONIFICACIÓN

PAI/NAI OU TITOR/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: NIF/NIE:

ENDEREZO POSTAL:

CIDADE: PROVINCIA: C.P.:

TELÉFONO FIXO: TELÉFONO MÓBIL:

ENDEREZO ELECTRÓNICO:

DATOS DO/A ALUMNO/A

NOME: PRIMEIRO APELIDO:

SEGUNDO APELIDO: CURSO:

DATA DE NACEMENTO:

CANLE DE NOTIFICACIÓN

          Tradicional           Telemática

SOLICITO

A alta do/a alumno/a e a bonificación no servizo de comedor do CEIP Francisco Vales Villamarín na modalidade que se indica abaixo (marque cun x)

MODALIDADE DE COMEDOR MODALIDADE DE MADRUGADORES BONIFICACIÓN

FIXO TODO O MES FIXO CON ALMORZO EXCLUSIÓN SOCIAL (100%)

4 DÍAS Á SEMANA FIXO SEN ALMORZO FAMILIA NUMEROSA (65%)

3 DÍAS Á SEMANA 4 DÍAS Á SEMANA CON ALMORZO SEGUNDO IRMÁN/Á (70%)

2 DÍAS Á SEMANA 4 DÍAS Á SEMANA SEN ALMORZO RPC MENOS DE 250 euros (100%)

1 DÍA Á SEMANA 3 DÍAS Á SEMANA CON ALMORZO RPC DE 251 EUROS A 300 EUROS (90%)

QUENDA LABORAL 3 DÍAS Á SEMANA SEN ALMORZO RPC DE 301 EUROS A 350 EUROS (80%)

2 DÍAS Á SEMANA CON ALMORZO RPC DE 351 EUROS A 400 EUROS (70%)

2 DÍAS Á SEMANA SEN ALMORZO RPC DE 401 EUROS A 450 EUROS (60%)

1 DÍA Á SEMANA CON ALMORZO RPC DE 451 EUROS A 500 EUROS (40%)

1 DÍA Á SEMANA SEN ALMORZO RPC DE 501 EUROS A 550 EUROS (30%)

QUENDA LABORAL CON ALMORZO RPC DE 551 EUROS A 600 EUROS (20%)

QUENDA LABORAL SEN ALMORZO

OBSERVACIÓNS:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA

         Fotocopia da declaración do IRPF do ano anterior, certificado negativo da Axencia Tributaria ou declaración xurada de ingresos obtidos pola unidade
        familar.

         No caso de familia numerosa: título de familia numerosa.

         Informe de Servizos Sociais, cando se solicite a bonificación por exclusión social. (Deberá solicitar unha cita no mesmo departamento)

         Documentación que acredite as características especiais se as houbera na unidade familiar : (especificar)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓN ADICIONAL

Calquera mudanza nas bonificacións, por modificacións sobrevidas ao longo do curso, deberá comunicarse neste mesmo impreso, facendo constar no apartado 
de observacións que é unha modificación.

 LUGAR: DATA: SINATURA:

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
Lexitimación. Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa  sinatura da presente circular. 4. Destinatarios/as de cesións. En caso de solicitar o servizo de
axuda a domicilio, o Concello de Betanzos facilitará os seus datos de carácter persoal á empresa contratada polo Concello para prestarlle este servizo. En caso de solicitude de subvencións ou outro
tipo de axudas económicas, os datos persoais facilitaránselle a todas as administracións públicas con competencia na materia, por ser xestoras destas. 5. 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 portabilidade destes en calquera momento. O
Concello de Betanzos 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.
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SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE BETANZOS
O responsable de tratamento dos datos persoais é o Concello de Betanzos, con enderezo no edificio Liceo, praza de Galicia n.º 1, 15300, Betanzos (A Coruña),  correo@betanzos.net.  1. DPO.  O
delegado de protección de datos do Concello de Betanzos é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en  correo@betanzos.net.  2. Finalidade do
tratamento. Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado na presente instancia, así como a xestión administrativa derivada deste. Para o servizo de axuda a domicilio, é moi importante
que nos informe correctamente do estado de saúde e dos tratamentos que estea a recibir. No caso de que omitise algún tipo de información ou non nos informase correctamente, poderán producirse
danos na súa persoa dos que só vostede será responsable. Prazo de conservación. Os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa relación e mentres non se solicite a supresión destes. 3.
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