ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN XURADA PARA OS EFECTOS DE SOLICITAR SUBVENCIÓN
D./Dña ____________________________________________________________________________,
con DNI ____________________________________
DECLARO BAIXO XURAMENTO:
1.- Que cumpro todos os requisitos esixidos na presente convocatoria de bolsas de axudas para deportistas
individuais con talento deportivo.
2.- Que asumo todos os compromisos reflectidos na referida convocatoria.
3.- Que solicitei e/ou recibín subvencións ou axudas desta ou de outras administracións públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade e anualidade para a que se solicita esta axuda:
o
o

SI
*
NON

* Quen subscribe solicitou / recibiu, ata a data de presentación desta solicitude, as seguintes subvencións ou axudas
desta ou de outras administracións públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para a mesma finalidade e
anualidade para a que se solicita esta axuda
ENTIDADE

ANO
SOLICITUDE

CONTÍA

ANO CONCESIÓN
**

** De non estar concedida na data de presentación da solicitude, cubrirase NC (“NON CONCEDIDA”).
4.- Que está ao corrente das súas obrigas tributarias co Concello de Lugo e Facenda Estatal, así como fronte á
Seguridade Social no momento da sinatura da presente declaración.
5.- Que non se atopa inhabilitada/o nin está incursa/o en ningunha das causas de prohibición sinaladas no artigo 13
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, para obter a condición de persoa beneficiaria da subvención.
Lugo, ________ de_______________de _______

Asdo: D./Dña. ___________________________________________
(sinatura da persoa solicitante ou representante)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, e en cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección de datos e garantía dos dereitos dixitais, os datos obtidos desta solicitude serán tratados
para a tramitación da mesma, baixo a responsabilidade da área tramitadora do procedemento instado, aos indicados
fins polo Concello de Lugo e ante quen as persoas afectadas poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade dos mesmos. Así como a posta de reclamacións ante
a autoridade de control. O tratamento de datos queda lexitimado por obriga legal e o consentimento das persoas
interesadas. A presentación desta solicitude supón unha clara acción afirmativa en relación ao tratamento dos datos
persoais incorporados á mesma. Os datos comunicaranse ás unidades administrativas municipais competentes na
materia relacionada coa comunicación realizada e non poderán ser cedidos a terceiros agás nos supostos previstos
na normativa vixente sobre protección de datos de carácter persoal.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: Consultar na folla anexa a este impreso.

