DOCUMENT ACREDITATIU DE TITULARITAT BANCÀRIA PER ALS PAGAMENTS
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE TITULARIDAD BANCARIA PARA LOS PAGOS

DADES DEL CREDITOR–CREDITORA / DATOS DEL ACREEDOR–ACREEDORA
Nom i cognoms o Raó Social (Titular del compte)/ Nombre y apellidos o Razón social (Titular de la cuenta)

Telèfon/Teléfono

DNI/NIE/NIF

Correu electrònic/Correo electrónico

Adreça–Domicili social/Dirección-Domicilio social
Població/ Población

Província/Provincia

Codi postal/Código postal

Nom i cognoms de la persona representant/Nombre y apellidos de la persona representante

DNI/NIE/NIF

DADES ENTITAT BANCÀRIA / DATOS ENTIDAD BANCARIA
Nom de l’entitat bancària/Entidad bancaria
Adreça de l’oficina bancària/Dirección de la oficina bancaria
Població/Población

Província/Provincia

Telèfon de l’oficina/Teléfono de la oficina

Correu electrònic/Correo electrónico

Codi postal/Código postal

Número de compte IBAN/Número de cuenta IBAN
IBAN

E

Codi Entitat/

Codi Oficina/

Código Entidad

Código Oficina

D.C.

S

Conformitat de l’entitat bancària/Conformidad de la entidad bancaria

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors corresponen al
compte obert a nom meu/ Bajo mi responsabilidad declaro que los datos
anteriores corresponden a la cuenta abierta a mi nombre

Segell i signatura (Entitat)/Sello y firma (Entidad)

Data i signatura (Titular del compte)/Fecha y firma (Titular de la cuenta)

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i l’article 11 de la LO 3/2018 de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals, l’informem que les
dades facilitades seran incloses en un tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no
seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment
inequívoc, segons el cas. La negativa a aportar les dades de caràcter personal necessàries implica la impossibilitat de dur a terme aquesta finalitat. Un cop gestionat el tràmit seran conservades el temps
necessari per donar compliment a les obligacions legals segons la normativa vigent en cada moment. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat
https://www.seu-e.cat/web/santandreudelabarca.
Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el consentiment atorgat, si escau, i a no ser objecte de decisions
automatitzades, a través de sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de correu electrònic dpd@sabarca.cat, mitjançant els tràmits disponibles a la seu electrònica o bé presencialment o
per correu convencional a l’adreça següent: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 – 08740 Sant Andreu de la Barca; o a través d’una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(https://apdcat.gencat.cat/ca/inici).

Ajuntament Sant Andreu de la Barca, Plaça de l’Ajuntament, 1, 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA, Telèfon 93 635 64 04, Fax 93 635 64 13

