Ajuntament de Moncofa
Pl. Constitució, 1
12593 Moncofa
Tel. 964580421 Fax 964580348
www.moncofa.com

Subvencions
Ext. 2263
res.patrimonial@moncofa.com

SOL·LICITUD DE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI DE PRODUCTES
FARMACÈUTICS EXCLOSOS DEL RÈGIM DE LA SEGURETAT SOCIAL
Nom:_________________Cognoms:______________________________________
DNI:__________________________ Telèfon:_______________________________
Domicili:____________________________________________CP: _______________
Població:____________________________ Província: ________________________
Correu electrònic:_____________________________________________________
Desitge notificació electrònica:
EXPOSE que reunisc els requisits que es relacionen per a tindre dret al reconeixement
de la condició de beneficiari de productes farmacèutics exclosos del règim de la
Seguretat Social, tal com regula l'Ordenança en l'article 2:
1.
2.
3.
4.

Percebre pensió de jubilació del Règim de la Seguretat Social.
Tindre complits 65 anys d'edat.
Residir en el municipi de Moncofa i estar d'alta en el Padró municipal.
No tindre deutes de naturalesa tributària en període executiu amb l'Ajuntament
de Moncofa.

SOL·LICITE l'expedició de la targeta sanitària.
Autoritze l'Ajuntament perquè comprove que estic al corrent de les obligacions
tributàries municipals així com d'alta en el padró municipal.
Documents que aporte:
•
•

Fotocòpia del SIP i del DNI de la persona interessada a acollir-se a l'ajuda.
Documentació que acredita la percepció de pensió de jubilació dels règims de la
Seguretat Social (resolució de l'INSS o document equivalent).
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PROTECCIÓ DE DADES
Les dades facilitades seran tractades per l'Ajuntament de Moncofa, en qualitat de
responsable del tractament, amb la finalitat de dur a terme la gestió de la sol·licitud,
valoració i baremació de concurrència dels requisits de la subvenció econòmica
sol·licitada a través de la present instància, la publicació en diari o butlletí oficial i, si és
el cas, espais, físics o electrònics, institucionals, la concessió i ingressos, així com el
control i la fiscalització de l’ajuda o subvenció en qüestió.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en
l'exercici dels poders públics o competències conferits o, si és el cas, la necessitat de
compliment d'una missió realitzada en interés públic.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a
la qual es van demanar i per a determinar les possibles responsabilitats que es
pogueren derivar de la dita finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que
disposa la normativa d'arxius i documentació. En tot cas, les dades podran ser
conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i
històrica o fins estadístics.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats
públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder
gestionar la sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons la Llei.
Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas,
oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament de Moncofa (plaça constitució 1 https://moncofa.sedelectronica.és/info.0)
o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades (dpd@dipcas.es).
En l'escrit haurà d'especificar quins dels drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn,
haurà de mostrar, o en cas d'enviament postal acompanyar-ne la fotocòpia, el NIF o
document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant,
legal o voluntari, haurà d'aportar també el document que acredite la representació i el
document identificatiu d’aquest.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades
personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades (www.aepd.es).
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