
DECLARACIÓ RESPONSABLE INGRESSOS ECONÒMICS UNITAT FAMILIAR

DADES PERSONALS

(*)      Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Nom i cognoms                          DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)       DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població           Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon   Mòbil

DECLARO EN NOM PROPI

Que els ingressos econòmics anuals de tota la unitat familiar corresponents a l’any          són:      

Haver informat a tots/es i cadascun/a dels membres de la unitat familiar de la presentació d’aquesta declaració responsable 
d’ingressos, la qual implica l’autorització de cadascun/a d’ells/elles, tal com indiquen les bases de la convocatòria.

Per a que així consti, signo aquesta declaració, sota la meva responsabilitat,
 

                                                                                                                                      

D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte del Tractament de 
Dades Personals i lliure circulació de dades, i la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personal i garantia dels drets digitals, 
l’interessat dóna el seu consentiment a què les dades facilitades siguin incorporades en el fitxer denominat ajuts individuals de menjador 
escolar responsabilitat del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La finalitat del tractament és gestionar les sol•licituds d’ajuts individuals de 
menjador de les escoles de la comarca del Vallès Occidental. Tanmateix, aquestes dades no seran transmeses a tercers llevat d’obligació legal, 
i poden ser cedides a l’àrea de serveis socials del vostre ajuntament per configurar el barem de puntuació de totes les sol•licituds. Les vostres 
dades seran conservades el temps necessari per la finalitat esmentada.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat davant la seu electrònica del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, o bé a la corporació a la Ctra. N-150, km. 15, 08227, Terrassa.
S’informa que també pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-se en contacte amb el 
Delegat de Protecció de Dades a l’adreça electrònica ccvoc.dpd@ccvoc.cat
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