MODEL NORM. 6

SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES PER ALS
CREDITORS - TRESORERIA

I. Dades del creditor
Cognoms i nom / Raó social:
NIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

CP:

Correu electrònic:

Núm. Epígraf:

ll. Alta o modificació de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària:
Domicili de l’oficina:
Població:
Codi bancari

CP:
BIC

IBAN

III. Diligència de conformitat del titular del compte o llibreta d’estalvis
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes

Data:
Signatura

IV. Diligència a emplenar por l’entitat financera (és imprescindible emplenar)
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l’autoritzada
per a disposar dels fons del compte citat

El director / La directora
Segell
Aquest document ha de remetre’s por correu postal a la direcció prèviament indicada i dirigida al
Departament de Tresoreria

*Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s’ha emplenat degudament l’apartat IV
Informació sobre el tractament de les dades personals
El responsable del tractament és l’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT, amb NIF P0816400F, adreça postal a l’Avinguda de Catalunya, 16 (08787) i
electrònica a claramunt@diba.cat. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són dpd@lapobladeclaramunt.cat i la mateixa adreça que la del
responsable. La finalitat del tractament és gestionar i actualitzar les dades bancàries dels creditors de l’Ajuntament. Els destinataris d’aquesta informació seran les
entitats bancàries i les administracions públiques competents en la matèria, així com els Jutjats i Tribunals, si s’escau. La informació facilitada es conservarà durant el
termini que preveu la normativa vigent per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició
al tractament de les seves dades, i a la portabilitat de les mateixes, en els termes que preveu la normativa, dirigint-se al responsable del tractament a la direcció
postal i electrònica indicades anteriorment, adjuntant còpia del seu DNI. També podrà acudir a la autoritat de control competent i presentar una reclamació si considera
que el tractament de les seves dades no s’ajusta a la normativa vigent o si la sol·licitud d’exercici d’aquests drets no s’ha atès degudament. En qualsevol moment
podrà revocar el consentiment prestat en els tractaments de dades personals que s’hi emparin. Consulti la nostra política de privacitat per ampliar la informació
sobre el tractament de les seves dades personals: http://www.lapobladeclaramunt.cat/altres/proteccio-de-dades-personals.html

