DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE RETRIBUCIONS

I. Dades de la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant
Nom

Primer cognom

Segon cognom

NIF

II. Dades de l'entitat sol·licitant
Nom de l’entitat sol·licitant

NIF

III. Adreça de l'entitat sol·licitant
Tipus de via Nom de la via

Codi postal

Número

Població

IV. Subvenció sol·licitada
Nom subvenció sol·licitada

Departament de l’Ajuntament que ho tramita
 Alcaldia
 Benestar i Família
 Civisme
 Cultura
 Cooperació

Any






Educació
Igualtat
Ocupació
Serveis Econòmics

Continua al darrere
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DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE RETRIBUCIONS
D’acord amb el que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en cas que els beneficiaris de
subvencions o ajuts públics siguin persones jurídiques i l’import a atorgar sigui superior a
10.000 euros, estan obligats a comunicar la informació relativa a les retribucions dels òrgans
de direcció o administració a l’efecte de fer-la pública.
DECLARO:
Que les retribucions que perceben els òrgans de direcció o administració en concepte de la
seva activitat dins de l’entitat són les que es detallen a continuació:

Càrrec (òrgans de direcció o administració)

Retribució
(sou brut anual)

1
2
3
4
5
6

Data i signatura

CLÀUSULA DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE RETRIBUCIONS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, l’AJUNTAMENT DE VIC, responsable del tractament, us facilita la
informació bàsica següent sobre Protecció de Dades:
 Finalitat del tractament de les vostres dades personals:
 Les dades es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de subvenció presentada a la nostra entitat.
 Enviar els avisos per informar de notificacions pendents de recollir en relació al tràmit.
 Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment d’una missió realitzada en
interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD.
 Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret que sigui d’obligació legal.
 Drets: Podreu accedir, rectificar, exercir el dret d’oposició i suprimir les dades, així com limitar el tractament o exercir el dret a
la portabilitat de les dades al domicili del responsable, carrer de la Ciutat, 1, 08500 de Vic (Barcelona) o a través del correu
electrònic dpdajuntament@vic.cat.
 Conservació: Les dades seran conservades durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les quals han
estat recollides.
 Informació addicional: Podreu obtenir més informació sobre el tractament de les vostres dades personals a la pàgina web
següent www.vic.cat.
L’AJUNTAMENT DE VIC us informa que compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i totes les
mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en cas
d'incompliment del responsable en el tractament de les vostres dades personals, teniu dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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