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Plaça de l’Església, 1
08940 Cornellà de Llobregat

AUTORITZACIÓ PER TRAMITAR LA SOL·LICITUD DE TARIFACIÓ SOCIAL DE
L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER CABANAS . CURS 2021-2022

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1829995 CQY3H-E5804-A5IYQ 49DA06D84354C9037252239E5DBBDD52E8BF1116) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está APROBADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seuelectronica.cornella.cat/portal/verificarDocumentos.do

Dades de les persones que autoritzen:
Mare/Pare
Amb DNI/NIF/NIE
Mare/Pare
Amb DNI/NIF/NIE

Autoritzo a:
D/Dª
Amb DNI/NIF/NIE
1. Per tramitar en el meu nom, la sol·licitud de Tarifació Social a
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
2. Per aportar la documentació necessària per l’aplicació del nou
sistema de preus públics per a l’Escola Municipal de Música Roser
Cabanas, curs 2021-2022.

Signatures de les

Signatura de la persona

persones que autoritzen

autoritzada

Cornellà de Llobregat,

de

de

Documentació a aportar per justificar l’autorització:
1. Fotocòpia DNI/NIF o document que acrediti l’identitat de la persona qui autoritza.
2. DNI ó document que acrediti l’identitat de la persona autoritzada.
De conformitat amb el que preveu la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 3/2018, de 5 de
desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril del 2016, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el corresponent fitxer automatitzat
de l’Ajuntament pel seu tractament informàtic. Podeu exercir els vostres drets previstos sobre les dades personals que faciliteu,
fent-nos arribar la vostra sol·licitud mitjançant instància presentada davant el Registre General d’entrada d’aquest Ajuntament.

