
Declaració responsable 
altres ingressos  

El Sr./La Sra. ……………………………………………………….……, amb DNI …………........... 

DECLARA: 

• Que no té altres comptes, llibretes d’estalvis i dipòsits bancaris diferents dels que decla-
ra en aquesta sol·licitud d’ajuda.

• Que en el període de ………………………… a ………………………… no ha percebut al-
tres ingressos que no siguin els detallats en els extractes bancaris que aporta en aquest
expedient.

A …………………………, …… de ………………………… de…………. 

Signat:…………………………………………. 

(*) La falsedat de dades declarades donarà lloc al reintegrament de les quantitats 
percebudes, corresponents a la prestació d’assistència social com a complement 
de pensió fins al salari mínim interprofessional. 

Informació sobre protecció de dades personals 
• Responsable: umivale, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social núm. 15, Av. Reial Monestir de Poblet, 20, CP: 46930, Quart de Poblet (València). Contacte Delegat de Protecció de Dades:

dpd@umivale.es 
• Finalitat i legitimació: Facilitar-ne la gestió administrativa, assistencial i econòmica de les prestacions que li són pròpies en l’àmbit de la Seguretat Social. Aquest tractament es realitza per tal de complir amb

les obligacions legals aplicables a umivale en la seva condició de Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
• Destinataris: Seguretat Social i organismes dependents (INSS, ISM, TGSS, DGOSS). Jutjats i tribunals. Entitats bancàries, caixes d’estalvis i caixes rurals. Tercers proveïdors de serveis que tenen accés a les

dades personals. 
• Drets: Podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, oposar-se a determinats tractaments i exercir el seu dret a limitar el tractament o la portabilitat de les seves dades i a no ser objecte d’una decisió

basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades. Per escrit, mitjançant una sol•licitud adreçada a umivale, Mútua Col•laboradora amb la Seguretat Social núm. 15, Av. Reial Monestir de
Poblet, 20, CP: 46930, Quart de Poblet (València). Presencialment, a qualsevol dels nostres centres, enviant un missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@umivale.es 
Informació adicional: Pot consultar la informació addicional i detallada en matèria de protecció de dades a l’enllaç següent: https://www.umivale.es/protecciondedatos
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