ANEXO I - INSTANCIA DE SOLICITUDE
SUBVENCIÓNS, EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA, A TITULARES DE
OBRADOIROS ARTESÁNS INCLUIDOS NO REXISTRO XERAL DE ARTESANÍA DE GALICIA
NA PROVINCIA DE LUGO NO CONTEXTO DA CRISE DA PANDEMIA DA COVID-19,
ANUALIDADE 2020.

D./D.ª
na miña condición de:

Titular

con NIF
Representante

ANO 2020

1

Corro electrónico

Telefono

do OBRADOIRO ARTESANAL:
,
NIF

ENDEREZO SOCIAL
, C.P
LOCALIDADE E CONCELLO
,
PROVINCIA

ao abeiro das normas establecidas pola Deputación Provincial de Lugo para o desenvolvemento da convocatoria de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a Titulares de Obradoiros Artesáns incluidos no Rexistro Xeral
de Artesanía de Galicia na Provincia de Lugo no contexto da crise da pandemia da Covid-19, Anualidade 2020.
SOLICITO:
Para a actividade a realizar, e nas condicións que quedan indicadas e dentro da convocatoria de subvencións, en réxime
de concorrencia non competitiva, a Titulares de Obradoiros Artesáns incluidos no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia
na Provincia de Lugo no contexto da crise da pandemia da Covid-19, Anualidade 2020., unha axuda por un importe en
2
euros 1.500,00 €

O titular do obradoiro AUTORIZA:
Que a Excma. Deputación Provincial de Lugo solicite – se é o caso- o certificado de estar ao corrente no cumprimento das obrigas coa
Axencia Tributaria Estatal, Facenda da Xunta de Galicia, Seguridade Social e o Servizo de Recadación Provincial, impostas polas
1
2

Acompañar copia do documento nacional de identidade.
En letra e número.

disposicións vixentes.
Á Deputación Provincial de Lugo a facerme comunicacións por correo electrónico relativas a este procedemento.

O titular do obradoiro COMPROMÉTESE a:
Incluír a imaxe corporativa da Área de Deportes da Excma. Deputación Provincial e utilizar o idioma galego en todos aqueles soportes
que ao uso as entidades utilicen para publicitar a actividade subvencionada. Así mesmo, utilizarán o idioma galego a nivel verbal en
todos aqueles actos do plan de comunicación da actividade ou comportamento.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS

Responsable

DEPUTACIÓN DE LUGO

Finalidade

Xestión das subvencións baixo a responsabilidade da Deputación de Lugo
RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable
do tratamento
RGPD: 6.1.e) Tratamento necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no
exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento
Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións

Lexitimación

Dereitos

Outras administracións
As requiridas pola lei e a normativa de aplicación para a correcta tramitación do expediente
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e, no seu caso, oposición e
portabilidade dos datos

Procedencia

A través do interesado, por parte do persoal de xestión ou mediante o acceso do interesado, como usuario
externo, aos formularios en papel e aos formularios web recollidos no portal da Deputación de Lugo

Destinatarios

a

Asdo:
O/A titular do obradoiro

de

de 2020

