ANNEX II / ANEXO II

CERTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (Sol·licituds d'ajuda
assitencial de menjador)
CERTIFICADO DEL CONSEJO ESCOLAR (Solicitudes de ayuda asistencial
de comedor)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR / SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE

LOCALITAT / LOCALIDAD

CERTIFICAT / CERTIFICACIÓN
CERTIFICO:
Que en la reunión extraordinaria del Consejo Escolar
del día ________________________, una vez
comprobadas las solicitudes de ayuda asistencial de
comedor en número ____, efectuada la valoración
cuando corresponda, e introducidas en la aplicación
informática y convenientemente contrastada la
veracidad y exactitud de los datos con la
documentación acreditativa pertinente, se toma el
acuerdo de dar por finalizada la tramitación de las
ayudas, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados para el curso escolar
2019-2020, y se comunica a la Dirección Territorial
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para
que se recaben los datos económicos que consten
en la Agencia Tributaria y se determinen las
puntuaciones que correspondan a cada solicitud.

d

de

SIGNATURA: SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR
FIRMA: SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li informa del següent:
-Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
-La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en l'Ordre de Bases i la corresponent convocatòria per a l'obtenció d'ajudes de menjador i transport escolar en els centres
educatius no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
-Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
-El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al Delegat de Protecció de
Dades de la Generalitat, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,
Passeig de l'Albereda 16, 46010 València (correu electrònic: dpd@gva.es, Tfn: 961 922 421).
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa de lo siguiente:
-Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
-La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en la Orden de Bases y la correspondiente convocatoria para la obtención de ayudas de comedor y transporte
escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana.
-Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte.
-El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al Delegado de
Protección de Datos de la Generalitat, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Paseo de la Alameda 16, 46010 València (correo electrónico: dpd@gva.es, Tfn: 961 922 421).
Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de
seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las medidas de seguridad
que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE

09/05/19

CHAP - IAC

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

,

DIN - A4

CERTIFIQUE:
Que en la reunió extraordinària del Consell Escolar
del dia ________________________, una vegada
comprovades les sol·licituds d'ajuda assistencial de
menjador en número ____, efectuada la valoració
quan corresponga, introduïdes les sol·licituds en
l'aplicació informàtica i convenientment contrastada
la veracitat i exactitud de les dades amb la
documentació acreditativa pertinent, es pren l'acord
de donar per finalitzada la tramitació de les ajudes,
de conformitat amb el que disposa la Resolució de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca la concessió d'ajudes de
menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar 2019-2020, i es comunica a la Direcció
Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
perquè es demanen les dades econòmiques que
consten en l'Agència Tributària i es determinen les
puntuacions que corresponguen a cada sol·licitud.
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CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO
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CERTIFICACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR (Sol·licituds d'ajuda
assitencial de menjador)
CERTIFICADO DEL CONSEJO ESCOLAR (Solicitudes de ayuda asistencial
de comedor)

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN

SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR / SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE

LOCALITAT / LOCALIDAD

CERTIFICAT / CERTIFICACIÓN
CERTIFICO:
Que en la reunión extraordinaria del Consejo Escolar
del día ________________________, una vez
comprobadas las solicitudes de ayuda asistencial de
comedor en número ____, efectuada la valoración
cuando corresponda, e introducidas en la aplicación
informática y convenientemente contrastada la
veracidad y exactitud de los datos con la
documentación acreditativa pertinente, se toma el
acuerdo de dar por finalizada la tramitación de las
ayudas, de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución de la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte, por la que se
convoca la concesión de ayudas de comedor escolar
en los centros educativos no universitarios públicos y
privados concertados para el curso escolar
2019-2020, y se comunica a la Dirección Territorial
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte para
que se recaben los datos económicos que consten
en la Agencia Tributaria y se determinen las
puntuaciones que correspondan a cada solicitud.

d

de

SIGNATURA: SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR
FIRMA: SECRETARIO/A DEL CONSEJO ESCOLAR

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li informa del següent:
-Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.
-La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en l'Ordre de Bases i la corresponent convocatòria per a l'obtenció d'ajudes de menjador i transport escolar en els centres
educatius no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
-Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el que disposa l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
-El responsable del tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió correspon al Delegat de Protecció de
Dades de la Generalitat, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit orgànicament a la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,
Passeig de l'Albereda 16, 46010 València (correu electrònic: dpd@gva.es, Tfn: 961 922 421).
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa de lo siguiente:
-Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.
-La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requerimientos dispuestos en la Orden de Bases y la correspondiente convocatoria para la obtención de ayudas de comedor y transporte
escolar en los centros educativos no universitarios públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana.
-Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte.
-El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al Delegado de
Protección de Datos de la Generalitat, que ejerce sus funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación, Paseo de la Alameda 16, 46010 València (correo electrónico: dpd@gva.es, Tfn: 961 922 421).
Amb la firma de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades segons tot l'anteriorment exposat i de forma confidencial amb les mesures de
seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos según todo lo anteriormente expuesto y de forma confidencial con las medidas de seguridad
que establece la normativa vigente en materia de protección de datos.

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT D
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE

09/05/19

CHAP - IAC

,

DIN - A4

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

CERTIFIQUE:
Que en la reunió extraordinària del Consell Escolar
del dia ________________________, una vegada
comprovades les sol·licituds d'ajuda assistencial de
menjador en número ____, efectuada la valoració
quan corresponga, introduïdes les sol·licituds en
l'aplicació informàtica i convenientment contrastada
la veracitat i exactitud de les dades amb la
documentació acreditativa pertinent, es pren l'acord
de donar per finalitzada la tramitació de les ajudes,
de conformitat amb el que disposa la Resolució de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca la concessió d'ajudes de
menjador escolar en els centres educatius no
universitaris públics i privats concertats per al curs
escolar 2019-2020, i es comunica a la Direcció
Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
perquè es demanen les dades econòmiques que
consten en l'Agència Tributària i es determinen les
puntuacions que corresponguen a cada sol·licitud.

IA - 18723 - 01 - E

B

CODI DEL CENTRE / CÓDIGO DEL CENTRO

