Allegato (?) – Domanda contributo centri estivi minori ucraini

Заявка на отримання грантів на відвідування літніх таборів для українських дівчат та
хлопців, пов'язаних з
“ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ ДІВЧАТ ТА ХЛОПЦІВ ВІД 3 ДО 17 РОКІВ ДЛЯ УЧАСТІ В
ЛІТНІХЗАХОДАХ.L.R. 4/2022 - ANNO 2022”
Пропагується регіоном Емілія-Романья
Дані заявника:
Я
Призвище
Імя
Місце народження

Країна

Дата

народження

Codice fiscale
Прописка / Фактичне місця проживання
Вул/Площа

n.

Телефон

Моб

телефон
e-mail
Статус (відмітьте необхідне):
власник батьківської відповідальності/законної опіки над дитиною, для якої вимагається
внесок
хто має тимчасову опіку в муніципалітеті, де вітається неповнолітній, для якого
вимагається внесок в муніципалітеті
Дані неповнолітнього, для якого вимагається внесок
Призвище

Ім'я

Місце народження

Дата

народження
Чол



Codice fiscale

Жін



ПРОХАННЯ
- Надати кошти, передбачені рішенням обласної ради від 05.09.2022 No 731, у
максимальному розмірі, що підлягає сплаті в розмірі 336,00 євро для однієї
неповнолітньої дитини ,незалежно від кількості літніх таборів, в яких вона бере участь
- Перерахувати надані кошти безпосередньо літньому центру, який буде відправляти
примітки / рахунки-фактури, пов'язані з послугою, що використовується в регіоні UCMAN
ЗАЯВЛЯЮ
подачу декларації про присутність вищезазначеного неповнолітнього до органів
громадської
безпеки,
відповідно
до
положень
чинного
законодавства,
дата………………………….……
АБО
що вищезгаданий неповнолітній має дозвіл на проживання іноземців для тимчасового
захисту української надзвичайної ситуації, виданий Управлінням поліції
………………………… N° …………………………………
що зареєструвався або має намір записати вищезгаданого неповнолітнього в літній табір
за наступний період
(у разі відвідування різних літніх таборів подайте заявку на кожен літній табір до
яких ви зареєструвалися або маєте намір зареєструватися)
знати про кримінальну відповідальність відповідно до ст. 76 del DPR 445/2000, за
недостовірність у неправдивих діях та деклараціях, що викладено у цьому запиті,
відповідає дійсності та може бути встановлено відповідно до ст. 43 вищезгаданого DPR
445/2000, або документується за запитомi Об’єднання муніципалітетів UCMAN
бути поінформованим про наступне: "Відповідно до статей. 13 та 14 Європейського
регламенту 2016/679 далі GDPR, UCMAN як Контролер буде володіти особистими
данними, що ідентифікують та стосуються кримінальних судимостей та злочинів (стаття
10 GDPR), передбачених у рамках цієї процедури для виконання звичайних операцій, що
випливають з юридичних та / або інституційних зобов'язань та / або правил, передбачених
та / або договірних для цілей, зазначених у цьому документі. У будь-який час ви можете
скористатися правами, зазначеними в статтях. 15 et Контролер даних або обробник даних
за адресою електронної пошти ivano.pecis@ip-privacy.it. Співробітник із захисту даних
(DPO), призначений контролером даних відповідно до ст. 37 GDPR доступна шляхом
написання на responsabileprotezionedati@ terredargine.it або в розділі конфіденційності
сайту, або в розділі Прозоре адміністрування. Повну інформацію можна запросити,
написавши privacy@terredargine.it або в розділі Конфіденційність сайту.
Дата

Підпис

Додаткиi:
•
•

Копія документа, що посвідчує особу підписанта.
Копія заяви про присутність неповнолітнього в органах громадської безпеки, як того
вимагає чинне законодавство, або копія посвідки на проживання для іноземців для
тимчасового захисту в період надзвичайного стану в Україні неповнолітнього, видана
Управлінням поліції

Ця форма повинна бути заповнена, підписана і доставлена в обраний літній центр до 10
серпня 2022 року.

