SOLICITUDE ADHESIÓN PROGRAMA
BONO IMPULSO - DEPUTACIÓN DE LUGO
Anexo I
DATOS SOLICITANTE
Nome e apelidos

DNI-NIE-Pas.

En representación de:

DNI-NIE-Pas.- NIF

Razón social da empresa

Enderezo

Poboación/Localidade

Concello

Tel. móbil

DATOS PARA AS NOTIFICACIÓNS

Enderezo electrónico

(non encher no caso de ser o mesmo)

Enderezo

Poboación

Provincia

C.P.

Tel. móbil

C.P.

Enderezo electrónico

DECLARACIÓN E AUTORIZACIÓN:

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

SI

NON

DECLARO que son persoa empresaria autónoma, microempresa ou pequena empresa,
de conformidade co sinalado polos artigos 2,2 e 2,3 do Anexo I do regulamento (UE)
n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas
categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación 107 e 108 do
Tratado e desenvolvo a miña actividade no sector comercial retallista local ou
hostalería (incluida servicios de alojamiento) da provincia de Lugo.
DECLARO que me atopo ao corrente coas obrigacións tributarias (Axencia Tributaria
Estatal, Axencia Tributaria Autonómica) , fronte á Seguridade Social e á Deputación de
Lugo.
DECLARO que non son debedor por resolución de procedemento de reintegro e
CUMPRO cos requisitos establecidos no artigo 13.2 da Lei 38/2003 de 17 de novembro,
Lei Xeral de Subvencións.
AUTORIZO a Deputación Provincial de Lugo a realizar as comprobacións oportunas dos
datos aportados nesta solicitude cando sexa preciso.
AUTORIZO a Deputación Provincial de Lugo a incluír os meus datos para formar parte
dunha base de datos para a difusión de actividades ou programas promovidos pola
Deputación de Lugo para o desenvolvemento económico da provincia.

Achego fotografía do establecemento.

En

,a

de

de 2021

Os datos de carácter persoal serán tratados pola Deputación de Lugo e incorporados á actividade de tratamento “Xestión programas de
emprego”, cuxa finalidade é a realización e xestión de programas de emprego para a dinamización da contorna económica da provincia,
así como asesoramento no emprendemento e orientación laboral. No caso de que se dera consentimento, envío de comunicacións para a
difusión de actividades e programas de emprego promovidas pola Deputación de Lugo. Finalidades baseadas no cumprimento dunha misión
realizada na interese pública ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento, así como no consentimento do
interesado, no caso do envío de comunicacións.
Os datos poderán ser comunicados á Xunta de Galicia e aos concellos da provincia de Lugo. Os datos relativos aos beneficiarios publicaranse
na web da Deputación e no BOP.
Os datos conservaranse de xeito indefinido en tanto non se solicite a súa supresión.
Para solicitar o acceso, a rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos datos persoais ou a oporse ao tratamento, no caso de que
se deran os requisitos establecidos no RGPD, así como na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía
dos dereitos dixitais, pode dirixir un escrito ao responsable do tratamento, neste caso, a Deputación de Lugo, Rúa San Marcos, 8, 27001 – Lugo,
ou na Sede Electrónica da Deputación (https://sede.deputacionlugo.org).
Datos de contacto do DPD: dpd@deputacionlugo.org

Rúa San Marcos 8 • Tel.: 982260102 • http://www.deputacionlugo.gal
e-mail: area.emprego@deputacionlugo.org

