ANNEX 1
1) Es fa saber al titular del centre que totes les dades aportades en aquesta sol·licitud podran ser
inspeccionades i verificades per EMIPAC, per l'ICUB i per l'entitat auditoria assignada a tal efecte, i que el
centre haurà d'aportar, si és necessari, els documents acreditatius que demostrin la veracitat de la informació
recollida en aquest document i facilitar tant a l’EMIPAC com a les persones destacades per la mateixa
(inclosa l’auditor) tota la documentació i informació que li sigui requerida.
2) Així mateix l’EMIPAC amb domicili social Hotel d’Entitats La Pau situat al Carrer Pere Vergés, 1, Planta 11,
Despatx 11 i NIF núm. G-60991445 informa que en compliment del que dispossa la LOPD les dades
personals facilitades amb aquesta sol·licitud així com les incorporades als documents complementaris
corresponents exigits per a participar en aquesta convocatòria d’ajuts seran incorporats a un fitxer
automatitzat o manual creat sota la responsabilitat de l’EMIPAC i amb la finalitat de tractar aquestes dades
per a procedir en el seu cas a la concessió o denegació de l’ajut sol·licitat.
L’EMIPAC es compromet al compliment del seu deure de secret en referència a les dades de caràcter
personal indicades i adoptarà a tal efecte les mesures legalment previstes i necessàries per a evitar la seva
alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzat.
L’EMIPAC informa que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició mitjançant e-mail adreçat a emipac@emipac.org o per carta adreçada a la següent adreça:
"EMIPAC, Hotel d’Entitats La Pau" situat al Carrer Pere Vergés, 1, Planta 11, Despatx 11-08020 Barcelona.
Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, domicili a efectes de notificació,
fotocòpia del DNI o passaport i petició concreta de la seva sol·licitud. En cas de representació, haurà de
provar la mateixa mitjançant document fefaent.
3) L’EMIPAC informa que resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de dos mesos a comptar des de l’endemà
del dia final de presentació de sol·licituds.
4) Les Escoles de Música de Titularitat Privada de Catalunya que hi participen en aquest procediment d’ajuts
convocat per l’EMIPAC en la seva condició d’entitat perceptora dels mateixos s’obliga a complir totes les
obligacions establertes a les bases de la convocatòria i així mateix al compliment del que disposa la LOPD.
5) Així mateix amb la signatura de la present sol·licitud i certificat tant el beneficiari com el perceptor de l’ajut
accepten expressament les bases de convocatòria d’ajuts i s’obliguen a complir totes i cada una de les
obligacions que els hi son exigibles per virtut de les referides bases.

He llegit i accepto les condicions:
Lloc i data:! !

!

!

!

!

!

Signatura del sol·licitant:

PER EMIPAC
EMIPAC certifica que ha rebut el present document de 3 pàgines el dia ______________
a les _______ hores.
Segell de l'entitat:! !

!

!

!

Signatura:

