ANNEX I - AUTORITZACIÓ DE COMPROVACIÓ DE DADES
ANEXO I - AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE DATOS

A

DADES DE L'ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD

'ENTITAT / ENTIDAD

Dades del president/a de l'entitat / Datos del presidente/a de la entidad
COGNOMS/ APELLIDOS

DNI

NOM / NOMBRE

Dades del secretari/ària de l'entitat / Datos del secretario/a de la entidad
COGNOMS/ APELLIDOS

B

DNI

NOM / NOMBRE

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de
reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, donem
autorització perquè l'organ gestor del procediment obtinga directament les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector
público, damos autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de
residencia.

En cas de no subscriure la corresponent autorització, estaran obligats a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores
del procediment.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, estarán obligados a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas
reguladoras del procedimiento.

de

Firma:
El president/a / El presidente/a

El secretari/ària / El secretario/a

CHAP - IAC

Firma:

d

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

20/06/19
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. DIRECCIÓ TERRITORIAL
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN TERRITORIAL ____________________
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

,

ANNEX I - AUTORITZACIÓ DE COMPROVACIÓ DE DADES
ANEXO I - AUTORIZACIÓN DE COMPROBACIÓN DE DATOS

A

DADES DE L'ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD

'ENTITAT / ENTIDAD

Dades del president/a de l'entitat / Datos del presidente/a de la entidad
COGNOMS/ APELLIDOS

DNI

NOM / NOMBRE

Dades del secretari/ària de l'entitat / Datos del secretario/a de la entidad
COGNOMS/ APELLIDOS

B

DNI

NOM / NOMBRE

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de
reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, donem
autorització perquè l'organ gestor del procediment obtinga directament les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de
simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector
público, damos autorización para que el órgano gestor del procedimiento obtenga directamente los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de
residencia.

Firma:

d

de

Firma:
El president/a / El presidente/a

El secretari/ària / El secretario/a

CHAP - IAC

,

DIN - A4

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

20/06/19
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. DIRECCIÓ TERRITORIAL
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. DIRECCIÓN TERRITORIAL ____________________
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

En cas de no subscriure la corresponent autorització, estaran obligats a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores
del procediment.
Caso de no suscribir la correspondiente autorización, estarán obligados a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas
reguladoras del procedimiento.

