FULL DE LIQUIDACIÓ DE DESPESES
DADES PARTICIPANT
Nom i Cognoms:

DNI / Passaport Nº:

Adreça :

Municipi:

CP:

Correu electrònic:

Telèfon:

En representació de l’entitat:

amb càrrec:

IBAN per a transferència:

DADES ACTIVITAT
☐ Assemblea General:

☐ Reunió Plenària :

☐ Grup de Treball:

☐ Curs de formació:

☐ Altres:

Celebrada en

els dies

de

de 20

DESPESES
Qualsevol despesa ha d’estar justificada amb factura o rebut de pagament previ. El preu del km és a 0.19€
CONCEPTE (allotjament,
manutenció o transport)

MITJÀ DE
TRANSPORT

ORIGE-DESTI

COST (€)

Total
En cas d’utilitzar vehicle particular, indica els següents aspectes:
Matrícula
Nom ocupants

Model

Data de liquidació,

a

Signatura interessat/da *

km realitzats:

de

de 20
Vist-i-plau Consell de la Joventut

*Imprescindible
Segons la normativa establerta per al pagament de despeses mitjançant fulls de liquidació, aquest full haurà d’entregar-se a l’oficina del CVJ en un
termini màxim de 60 dies naturals des de la realització de l’activitat.
Les seues dades personals seran usades per a la nostra relació i poder prestar-li els nostres serveis. Aquestes dades són necessàries per a poder
relacionar-nos amb vosté, la qual cosa ens permet l'ús de la seua informació dins de la legalitat. Així mateix, podran tindre coneixement de la seua
informació aquelles entitats que necessiten tindre accés a la mateixa perquè puguem prestar-li els nostres serveis. Conservarem les seues dades durant
la nostra relació i mentre ens obliguen les lleis aplicables. En qualsevol moment pot dirigir-se a nosaltres per a saber quina informació tenim sobre
vosté, rectificar-la si estiguera incorrecta i eliminar-la una vegada finalitzada la nostra relació. Per a sol·licitar algun d'aquests drets, haurà de realitzar
una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del seu DNI: CONSELL DE LA JOVENTUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA, C/
LLANTERNA, 26, CP 46001, VALÈNCIA (València). En cas que entenga que els seus drets han sigut desatesos, pot formular una reclamació en l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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