ANEXO 1ANEXO 1- INSTANCIA DE SOLICITUDE – EVENTOS
CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS DA PROVINCIA DE LUGO
EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, ANUALIDADE 2021
SUBVENCIÓNS DE CONCORRENCIA COMPETITIVA A
ENTIDADES E CLUBS DEPORTIVOS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS:
ANO 2021

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
DENOMINACIÓN SOCIAL

NIF

ENDEREZO SOCIAL

CP

LOCALIDADE E CONCELLO

PROVINCIA

DATOS REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS

TELEFONO

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

XUNTA DIRECTIVA DA ENTIDADE
CARGO

NOME E APELIDOS

DNI

SOLICITA:
Para a actividade a realizar, e nas condicións que quedan indicadas e dentro da convocatoria de subvencións a entidades e clubs
deportivos
da
Deputación
Provincial
de
Lugo,
unha
axuda
por
un
importe
en
euros
de
1

O/a representante legal AUTORIZA

NON AUTORIZA

a:

Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo solicite – se é o caso- o certificado de estar ao corrente no cumprimento das obrigas coa
Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas
disposicións vixentes.
Á Deputación Provincial de Lugo a facerme comunicacións ao correo electrónico indicado relativas a este procedemento.

1

En letra e número.

O/a representante legal COMPROMÉTESE a:
Incluír a imaxe corporativa da Área de Deportes da Excma. Deputación Provincial e utilizar o idioma galego en todos aqueles soportes
que ao uso as entidades utilicen para publicitar a actividade subvencionada. Así mesmo, utilizarán o idioma galego a nivel verbal en
todos aqueles actos do plan de comunicación da actividade ou comportamento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Xestión das subvencións baixo a responsabilidade da Deputación de Lugo
RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable
do tratamento
RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no
exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Lexitimación

Dereitos

Outras administracións
As requiridas pola lei e a normativa de aplicación para a correcta tramitación do expediente
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e
portabilidade dos datos

Procedencia

A través do interesado, por parte do persoal de xestión ou mediante o acceso do interesado, como usuario
externo, aos formularios en papel e aos formularios web recollidos no portal da Deputación de Lugo

Destinatarios

a

de

de 2021

O/A representante legal
(sinatura)

Para máis información, contacte no
Teléfono: 982 260 263

Correo electrónico: carmen.culturaedeporte@deputacionlugo.org

