Concello de Folgoso do Courel
SOLICITUDE AXUDAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA
Identificación da persoa traballadora por conta propia ou empresa:
Nome da empresa:
Representante legal:
NIF:
Datos de contacto a efectos de notificacións:
Persoa de contacto:
Enderezo:
Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:
Nº Conta bancaria para o cobro da Axuda:
IBAN:
Achégase a seguinte documentación (sinálese a que corresponda):
_ DNI/NIE do solicitante/representante legal.
_ No caso de persoas xurídicas, escritura de constitución e estatutos actualizados
inscritos no correspondente rexistro e poderes do representante legal.
_ Certificado actualizado da situación censal que indique a actividade económica coa
súa data de alta, o domicilio fiscal e no seu caso do local de desenvolvemento da
actividade.
_ Resolución/certificación da alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos ou
a Mutua profesional correspondente.
_ Alta no réxime da Seguridade Social correspondente da persoa administradora.
_ En caso de ter traballadores ao seu cargo, Informe de Vida Laboral da Empresa
expedido pola Tesourería da Seguridade Social no que se inclúa o número de
traballadores.
_ Acreditación dunha redución da súa facturación do 75% naqueles casos nos que non
se viron afectados polo peche de establecementos disposto no RD 465/2020 de 17 de
marzo, que modifica o artigo 10 do RD 463/2020
_ Declaración responsable segundo modelo establecido
_ No seu caso, certificado de discapacidade igual ou superior ao 33 %
O solicitante
Asdo: _______________________
Á ALCALDESA DO CONCELLO DE FOLGOSO DO COUREL (LUGO)

Concello de Folgoso do Courel
Ós efectos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello de 27 de abril
de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre
circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de
datos), proporcionáselle a seguinte información en relación ó tratamento dos seus datos.
RESPONSABLE DO TRATAMENTO
A información facilitada no formulario é titularidade do Concello de Folgoso do Courel, domiciliado en
Praza Manuel Fraga Iribarne s/n 27325 Folgoso do Courel. Para calquera información adicional pode
realizar calquera consulta a través dos seguintes medios:
Teléfono: 982 433001
Correo electrónico: info@folgosodocourel.com
FINALIDADE
No Concello de Folgoso do Courel tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin
da xestión de solicitudes de subvencións.
Non está prevista a toma de decisións automatizadas ou a elaboración de perfís.
LEXITIMACIÓN
A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais encontra o seu fundamento no cumprimento da
misión de interese público e a Lei 38/2003, de 17 de novembro Xeral de Subvencións. Os datos persoais
solicitados son de carácter obrigatorio, polo que a non cumprimentación supón a imposibilidade da súa
inclusión nos ficheiros anteriormente descritos e o cumprimento das finalidades definidas no apartado
anterior.
DESTINATARIOS
Non está prevista a comunicación de datos a terceiros nin a transferencia internacional de datos.
DEREITOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre si, no Concello de Folgoso do Courel, estamos
tratando datos persoais que lles atiñan, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder os seus datos persoais, así coma a solicitar a rectificación
dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa
non sexan necesarios para o cumprimento dos fins para os que foron recollidos e en cumprimento da
lexislación vixente.
En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus
datos, nese caso, unicamente, se conservarán para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os/as
interesado/as poderán opoñerse ó tratamento dos seus datos. O Concello de Folgoso do Courel deixará de
tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou no exercicio ou na defensa de posibles
reclamacións.
O/a interesado/a ten dereito a recibir os datos persoais que facilitou ó Concello de Folgoso do Courel nun
formato estruturado, de uso común e lexible pola máquina. Este último dereito limitarase polas seguintes
excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito, foran facilitados pola persoa interesada; que os
seus datos sexan tratados polo Concello de Folgoso do Courel de maneira automatizada (medios
informáticos).

