CURSO 2019/2020

• DIRIXIDO AOS VECIÑOS/AS DO CONCELLO MAIORES DE IDADE
• DURACIÓN DA ACTIVIDADE: 6 MESES
• INICIO O XOVES DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019 ATA O 30 DE ABRIL
DE 2020
INSCRICIÓN
OS INTERESADOS DEBERÁN CUBRIR UN FORMULARIO DE INSCRICIÓN E LIQUIDACIÓN
DISPOÑIBLES NAS OFICINAS DO CONCELLO E NA WEB www.toen.es.

COTA DE INSCRICIÓN: 50,00€

O pagamento da taxa realizarase mediante transferencia ou ingreso nas contas facilitadas
no modelo de liquidación

HORARIO
TOÉN (LOCAL SOCIAL)………….XOVES…………………..…....... 17:00 A 18:30 h

SOLICITUDE “OBRADOIRO DE MANUALIDADES”.
CURSO 2019-2020

1. DATOS DO/A SOLICITANTE
Nome e Apelidos

NIF

Enderezo
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móbil

Provincia
Correo electrónico

2. SOLICITO
A ADMISIÓN NA ACTIVIDADE MUNICIPAL
MANUALIDADES” –CURSO 2019/2020-.

DENOMINADA

“OBRADOIRO

DE

Elixo o seguinte lugar de realización:
TOÉN

Toén

de

de 2019

O/A solicitante

Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TOÉN
Información básica sobre protección de datos

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable: CONCELLO DE TOÉN
Finalidade: A xestión de datos das solicitudes presentadas ante o rexistro xeral do Concello
Lexitimación: Obrigación legal
Persoas destinatarias: Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a
reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.
Información adicional: Toda a información facilitada poderá obtela ampliada en www.toen.es.
Conforme ao establecido no art. 28.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas:
A persoa interesada, ao marcar esta casa
oponse expresamente a que a Administración solicite datos ou documentos a través das súas redes corporativas ou ben a través de consultas ás
plataformas de intermediación.

AUTOLIQUIDACIÓN DO PREZO PÚBLICO POLA REALIZACIÓN DA
ACTIVIDADE
“OBRADOIRO DE MANUALIDADES. CURSO 2019-2020”

1. FEITO IMPOÑIBLE: Constitúe o feito impoñible do prezo público a realización da
actividade municipal “Obradoiro de manualidades”, curso 2019-2020.
NATUREZA DA ACTIVIDADE: actividades culturais, cursos e obradoiros.
2.. SUXEITO PASIVO:

Son suxeitos pasivos a título de contribuíntes as persoas

físicas ou xurídicas que soliciten ou resulten beneficiarias ou afectadas pola actividade
organizada polo Concello.
3. -TARIFA:
De acordo co establecido por acordo da Xunta de Goberno local fíxase unha tarifa
única de 50 € pola totalidade do curso.
4.- FORMAS PARA REALIZAR O INGRESO:
Poderá aboar o importe sinalado mediante ingreso ou transferencia, sinalando o
concepto OBRADOIRO DE MANUALIDADES 2019/2020 e NOME E APELIDOS DO
SOLICITANTE, en calquera das contas do Concello de Toén que de seguido se
detallan:

 ABANCA:
 BANCO SABADELL:

ES10 2080
ES46 0081

5341
2167

07
88

3110016934
0001000210

Toén,
O/A solicitante

DON /DONA
Enderezo : Rúa

(DNI núm.
Núm.

)

, Concello

Teléfono

Información básica sobre protección de datos
Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD
Responsable: CONCELLO DE TOÉN
Finalidade: A xestión de datos das solicitudes presentadas ante o rexistro xeral do Concello
Lexitimación: Obrigación legal
Persoas destinatarias: Non se cederán datos a terceiros, salvo obrigación legal
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento, a retirar o consentimento prestado e a
reclamar ante a Autoridade de Control, tal como se indica na información adicional.
Información adicional: Toda a información facilitada poderá obtela ampliada en www.toen.es.
Conforme ao establecido no art. 28.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas:
A persoa interesada, ao marcar esta casa
oponse expresamente a que a Administración solicite datos ou documentos a través das súas redes corporativas ou ben a través de consultas ás
plataformas de intermediación.

