
Sol·licitud beques Estiu de Voluntariat: Aprenentatge i Compromís Global 

Nom: 

Edat: 

Domicili: 

CP: 

Telèfon: 

Documentació que s'adjunta 

Motivació i Interès per el projecte 

Cognoms: 

Comarca: 

   DNI: 

Municipi: 

Adreça electrònica: 

Acreditació nivell d’idioma

Fotocòpia DNI/NIE vigent i/o passaport, si s’escau 

Certificat d’empadronament

Certificat delcaració de la renda de la unitat familiar 2017

Certificat de situació específica de la unitat familiar

C/ Barcelona, 49 3r  08600 Berga • 938213553 - www.bergueda.cat



Signatura,    a Berga      de de 2019

C/ Barcelona, 49 3r  08600 Berga • 938213553 - www.bergueda.cat

INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
Us informem que, d’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament (UE) 2016/6h79 relatiu a la protecció de les persones físiques, i a l’article 11 de 
LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part del Consell Comarcal del 
Berguedà [P0800015J], que n’és el responsable, com segueix: 

Responsable 
del tractament: 

Consell Comarcal del Berguedà  
C/ Barcelona, 49, 3r  - 08600 Berga (Barcelona)  
Tel. 93 821 35 53 ccbergueda@ccbergueda.cat  

  Dades de contacte del  
  delegat de Protecció de  
  Dades 

  dpd@ccbergueda.cat 
  C/ Barcelona, 49, 3r – 08600 Berga    
  (Barcelona) 
  Tel. 93 821 35 53 

Finalitat del 
tractament: 

Tramitar la sol·licitud dels ajuts del programa Estiu de Voluntariat: aprenentatge i compromís global, convocatòria 2019. La negativa a 
aportar aquestes dades personals implica la impossibilitat de dur a terme la finalitat esmentada. 

Legitimació: La legitimació pel tractament de les vostres dades és l’interès públic, l’exercici de poders públics conferits a l’Entitat, i el seu 
consentiment exprés.  

Destinataris: Les vostres dades seran cedides a l’entitat del Servei Civil Internacional, en el cas d’atorgar l’ajut o autoritzar la cessió de les dades 
com s’especifica en el tractament i finalitat. 

Drets: 

Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar 
el consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Tots són reconeguts i conferits per la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al delegat de Protecció de Dades o mitjançant els 
tràmits disponibles a la seu electrònica http://www.bergueda.cat/ 
Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del 
web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/  
 

Termini de 
conservació: El temps necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. 

El Consell Comarcal del Berguedà sol·licita el seu consentiment exprés a tots els signataris per tractar de forma legitima les seves dades 
amb les finalitats que s’indiquen a continuació: 

SI NO TRACTAMENT I FINALITAT 
1. S’autoritza al Consell i al Departament d’Educació que puguin demanar les dades necessàries i pertinents per la gestió
d’aquesta sol·licitud als següents organismes: a l’Agència Tributària, Ajuntaments de la comarca i altres organismes públics
que siguin necessaris.
2. Autoritzo al Consell Comarcal a que m’enviï comunicacions escrites per via Correu Electrònic, telefònic. Serà una
comunicació unidireccional per part del Consell i amb l’objectiu d’informar de les actuacions i noticies que puguin ser
d’interès.
3. Autoritzo al Consell Comarcal del Berguedà a cedir les meves dades al Servei Civil Internacional, en el supòsit de constar
com a no admès per l’ajut d’Estiu de Voluntariat, per tal de que se’m pugui informar sobre els diferents camps de treball i
activitats que gestionen.

Amb la vostra signatura, autoritzeu a la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades. 
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