ANNEX 1. AUTORITZACIÓ A TERCERES PERSONES
ANEXO 1. AUTORIZACIÓN A TERCERAS PERSONAS
Annex de la sol·licitud de subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre en règim de concurrència competitiva a projectes esportius per a la temporada 2021-2022
Anexo de la solicitud de subvenciones a entidades deportivas sin ánimo de lucro en régimen de concurrència
competitiva a proyectos deportivos para la temporada 2021-2022
DADES DE L’ENTITAT / DATOS DE LA ENTIDAD
Nom i cognoms president/a / Nombre y apellidos presidente/a (1)

DNI

Nom de l’entitat / Nombre de la entidad

NIF

AUTORITZA la/les persona/es següents a presentar vàlidament en nom de la persona representant dalt esmentada, mitjançant el seu certificat digital personal i davant del registre electrònic administratiu compe- tent, les
instàncies i documents que resulten necessaris en el procediment de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de
lucre per a la temporada 2021-2022.
AUTORIZAla/les persona/es següents a presentar vàlidament en nom de la persona representant dalt esmentada, mitjançant el seu certificat digital personal i davant del registre electrònic administratiu compe- tent, les
instàncies i documents que resulten necessaris en el procediment de la convocatòria per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de
lucre per a la temporada 2021-2022.

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT AUTORITZADA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE AUTORIZADA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

DNI

A continuació s’exposen les circumstàncies que han impedit la presentació de la documentació per mitjà del
certificat electrònic propi de l’entitat:
A continuación se exponen las circunstancias que han impedido la presentación de la documentación mediante
certificado electrónico propio de la entidad:

València,

...........................................................................

Signatura / Firma:
31.43-122_ANNEX 1

PRESIDENT/A / PRESIDENTE/A

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari seran tractades per l’Ajuntament de València, en qualitat de responsable, per a la finalitat

indicada en esta documentació i, sobre la base del que disposa el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió i altres contemplats en el reglament esmentat, conforme s’explica en la informació addicional de protecció de dades que podeu consultar en este enllaç:
http://www.valencia.es/val/politica-privacitat.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la
finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, usted podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, conforme se explica en la información adicional adicional sobre protección de datos que puede
consultar en este enlace: http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad.

