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CRITERI RENDA DE LA UNITAT FAMILIAR
CRITERIO RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR
A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A / DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A

COGNOMS / APELLIDOS

B

MP031184

ANNEX VI / ANEXO VI

NOM / NOMBRE

DNI / NIE

NIA (1)

DATA DE NAIXEMENT
FECHA DE NACIMIENTO

TELÈFON DE CONTACTE
TELÉFONO DE CONTACTO

SOL·LICITEN / SOLICITAN

Que es valore la renda de la unitat familiar en el procés d'admissió del curs a què es refereix la sol·licitud corresponent.
Que se valore la renta de la unidad familiar en el proceso de admisión del curso al que se refiere la solicitud correspondiente.
A l'efecte d'obtindre la informació necessària per a valorar este criteri, es relacionen els membres que componen la unitat familiar, indicant
en cada cas cognoms, nom, el núm. de CIF / DNI / passaport / NIE, i s'autoritza la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport a
obtindre de l'Agència Tributària les dades que permeten establir l'import de la casella de la declaració de la renda determinada per a
aquest procés, així com per a obtindre les dades dels membres de la unitat familiar que siguen beneficiaris de la Renda Valenciana
d’Inclusió.
A los efectos de obtener la información necesaria para valorar este criterio, se relacionan los miembros que componen la unidad
familiar, indicando en cada caso apellidos, nombre, el núm. de CIF / DNI / pasaporte / NIE, y se autoriza a la Conselleria de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte para obtener de la Agencia Tributaria los datos que permitan establecer el importe de la casilla de la renta
determinada para este proceso, así como para obtener los datos de los miembros de la unidad famíliar que sean beneficiarios de la Renta
Valenciana de Inclusión.
PARENTIU (2)
PARENTESCO

CIF / DNI / PASSAPORT / NIE
CIF / DNI / PASAPORTE / NIE

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

DATA NAIXEMENT
FECHA NACIMIENTO

SIGNATURA / FIRMA (3)

,

d

de

Pare, Mare o Tutor/a / Padre, Madre o Tutor/a

Signatura / Firma:
(1) NIA: És el Número d’Identificació de l’Alumnat / Es el Número de Identificación del Alumnado NIA
(2) Només es consignaran els fills menors de 18 anys i els majors d'esta edat i menors de 26 quan convisquen en el domicili i no perceben cap tipus d'ingrés.

CHAP - SIGE

Sólo se consignarán los hijos menores de 18 años y los mayores de esta edad y menores de 26 que convivan en el domicilio y no perciban ningún tipo de ingresos.
(3) Només majors de 16 anys
Sólo mayores de 16 años

Amb la signatura de la sol·licitud autoritze i done el meu consentiment exprés per a l'ús de les meues dades, segons tot l'anteriorment
exposat i de forma confidencial, amb les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
Con la firma de la solicitud autorizo y presto mi consentimiento expreso para el uso de mis datos, según todo lo anteriormente expuesto y
de forma confidencial, con las medidas de seguridad que establece la normativa vigente en materia de protección de datos. ).

DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE
DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN – A4

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, que ha sigut adaptat a
l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels
drets digitals, se l'informa que:- Les dades personals arreplegades per mitjà d'aquesta sol·licitud seran tractades de forma confidencial.La finalitat del tractament és el compliment dels requeriments disposats en la normativa sobre el procediment d'admissió de l'alumnat en
els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació
Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. - Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord
amb el que es disposa en l'avís legal de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.- El responsable del
tractament de la informació és la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. La coordinació i supervisió
correspon al Delegat/ada de protecció de dades de la Generalitat, que exerceix les seues funcions amb autonomia funcional i està adscrit
orgànicament a la Sotssecretaria de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Passeig de
l'Albereda 16, 46010 València (adreça de correu electrònic: dpd@gva.es Tfn.: 961 922 421).
De conformidad con lo que establece el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, que ha sido adaptado al
ordenamiento jurídico español mediante la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de
los Derechos Digitales, se le informa que:- Los datos personales recogidos mediante esta solicitud serán tratados de forma confidencial.La finalidad del tratamiento es el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa sobre el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunitat Valenciana que imparten enseñanzas de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.- Se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de acuerdo con lo dispuesto en el aviso legal de la página web de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte.- El responsable del tratamiento de la información es la Subsecretaría de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte. La coordinación y supervisión corresponde al Delegado/a de protección de datos de la Generalitat, que ejerce sus
funciones con autonomía funcional y está adscrito orgánicamente a la Subsecretaría de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación, Paseo de la Alameda 16, 46010 València (dirección de correo electrónico: dpd@gva.es Tfn.: 961 922
421).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

26/03/19

IA – 18329 – 01 - E

(1/1) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Mare, Tutora
Madre, Tutora
Pare, Tutor
Padre, Tutor
Fill sol·licitant
Hijo solicitante
Fill 2
Hijo 2
Fill 3
Hijo 3
Fill 4
Hijo 4
Fill 5
Hijo 5
Fill 6
Hijo 6

