ANNEX III

AUTORITZACIÓ PERQUÈ EL CONSELL COMARCAL DE l’ANOIA PUGUI ACCEDIR A DADES
DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CORRESPONENT A L’ANY 2010 DE TOTS ELS MEMBRES
MAJORS DE 18 ANYS DEL NUCLI FAMILIAR DE L´ ALUMNAT SOL·LICITANT.
Les persones sotasignants autoritzen el Consell Comarcal de l’Anoia a sol·licitar de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària les dades relatives al compliment de les seves obligacions
tributàries de l’any 2010 per comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, percebre
i mantenir ajuts pels usuaris del servei de menjador de les escoles de la comarca de l’Anoia.
Aquesta autorització s’atorga exclusivament als efectes del reconeixement seguiment i control de
l’ajut mencionat anteriorment i en aplicació d’allò que disposa la Disposició Addicional quarta de la
Llei 40/1998, que manté la seva vigència amb l’entrada en vigor del Real decret Legislatiu 3/2004,
per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i
en l’article 95,1 k) de la Llei 58/2003, General Tributària, que permeten, prèvia autorització de
l’interessat/da, la cessió de les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per al
desenvolupament de les seves funcions.
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A___________________________, el dia ____de/d´ _______________________ de 2012

Avís Legal:
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us
informem que les dades facilitades podran ésser enregistrades en un fitxer automatitzat. El tractament d’aquesta informació és
confidencial i només podrà ésser usada per a la tramitació de l’expedient associat a aquesta petició i cedida a altres
administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan sigui necessari pel compliment de les seves finalitats.
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit al Consell Comarcal de l’Anoia, plaça Sant Miquel, 5
d’Igualada.

