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AUTORITZACIÓ DADES DE CARÀCTER PERSONAL - SOL·LICITUD AJUDES A LA 
CONTRACTACIÓ / PROGRAMA LOCAL D'OCUPACIÓ

(1) persona física o jurídica que sol·licita l'Ajuda a la Contractació 
(2) dades corresponents a la persona contractada 

(3) pot signar-se el document amb certificació electrònica en cas de tindre'n

(3)

(1)

(2)

En relació a la sol·licitud d'ajudes a la contractació, presentada per  

amb NIF/CIF                                                      ,per la contractació de: 

 

Nom Cognoms DNI/NIE Signatura

  
La persona treballadora contractada, adalt signant, autoritza a l'Ajuntament de Picanya a sol·licitar les dades relatives a: 
  
      -  DGP: Dades d'identitat. 

      -  SPEE: Inscripció com a persona demandant d'ocupació a data concreta. 
  
Les presents autoritzacions s'atorguen exclusivament a l'efecte de comprovació de requisits establerts en el procediment 

administratiu atenent les Bases Reguladores i Convocatòria pública del Programa de Foment de l'Ocupació Local, al títol II 

- capítol 2 i 4 i títol IV  - capítol 1 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Picanya, els articles 13, 14 i 

17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, els articles 18, 22 i 23 del Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a la Llei 

39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l'article 95.1 K de la 

Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
  

En cas contrari, en el qual no s'atorgue el consentiment perquè es realitzen les consultes, referides anteriorment, s'haurà 

d'adjuntar còpia de les acreditacions documentals de les dades de referència a la present. 
  
Aquestes autoritzacions poden ser revocades en qualsevol moment amb un escrit adreçat a l'Ajuntament. 
 

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Picanya

Picanya, de de 
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PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

Responsable  
del tractament

AJUNTAMENT DE PICANYA  
Plaça España, 1  - 46210, Picanya, Valencia.  
Tel.: 961 594 460 

Delegat de protecció 
de dades

dpd@picanya.org

Finalitats del 
tractament

La finalitat de tractament de les dades és gestionar la sol·licitud/és manifestada en el present 
document, dins del procediment administratiu corresponent. 

Termini de conservació Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient 
administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu 
derivat.  
No obstant açò, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès 
públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.

Legitimació El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici dels poders públics conferits. 

Destinataris de les 
dades (cessions o 
transferències)

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o 
privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua 
sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Drets Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, 
Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de 
l'Ajuntament o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org.  
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de 
mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document 
identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà 
d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.  
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà 
interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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En relació a la sol·licitud d'ajudes a la contractació, presentada per 
amb NIF/CIF                                                      ,per la contractació de:
 
Nom
Cognoms
DNI/NIE
Signatura
 
La persona treballadora contractada, adalt signant, autoritza a l'Ajuntament de Picanya a sol·licitar les dades relatives a:
 
      -  DGP: Dades d'identitat.
      -  SPEE: Inscripció com a persona demandant d'ocupació a data concreta.
 
Les presents autoritzacions s'atorguen exclusivament a l'efecte de comprovació de requisits establerts en el procediment administratiu atenent les Bases Reguladores i Convocatòria pública del Programa de Foment de l'Ocupació Local, al títol II  - capítol 2 i 4 i títol IV  - capítol 1 de l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Picanya, els articles 13, 14 i 17 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, els articles 18, 22 i 23 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a la Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i a l'article 95.1 K de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
 
En cas contrari, en el qual no s'atorgue el consentiment perquè es realitzen les consultes, referides anteriorment, s'haurà d'adjuntar còpia de les acreditacions documentals de les dades de referència a la present.
 
Aquestes autoritzacions poden ser revocades en qualsevol moment amb un escrit adreçat a l'Ajuntament.
 
Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Picanya
Picanya, 
de 
de 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Responsable 
del tractament
AJUNTAMENT DE PICANYA 
Plaça España, 1  - 46210, Picanya, Valencia. 
Tel.: 961 594 460 
Delegat de protecció de dades
dpd@picanya.org
Finalitats del tractament
La finalitat de tractament de les dades és gestionar la sol·licitud/és manifestada en el present document, dins del procediment administratiu corresponent. 
Termini de conservació
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat. 
No obstant açò, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats estadístiques.
Legitimació
El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits. 
Destinataris de les dades (cessions o transferències)
Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.
Drets
Vostè podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@picanya.org. 
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. 
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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