FULL DE COMUNICACIÓ DE DADES BANCÀRIES
Dades del creditor/a
Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/passaport

Adreça complerta (carrer, plaça, número, pis, porta, codi postal, població)
Adreça electrònica (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica)

Telèfon 1

Nom i cognoms de la persona representant (si s’escau)

Telèfon 2
DNI/NIE/passaport

Adreça complerta (carrer, plaça, número, pis, porta, codi postal, població)
Adreça electrònica (obligatori en cas d’optar per la notificació electrònica)

Telèfon 1

Telèfon 2

Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària
CODI SWIFT/BIC
IBAN
Adreça complerta (carrer, plaça, número, porta, codi postal, població)

Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat, segellat i data de la diligència)

Baixa de dades bancàries
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:
CODI SWIFT/BIC
IBAN

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer de terceres persones
de l’Ajuntament.

Signatura de la persona creditora *

Ref. 3125.0121.0001

Data

Ajuntament d’Esparreguera

* En cas de tractar-se d'una persona jurídica, el signant ha d'acreditar la representació legal.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió del tràmit o servei que
esteu realitzant. El responsable del tractament de les dades és l'Ajuntament d'Esparreguera, que el durà a terme d'acord amb les competències que li són atribuïdes i el consentiment atorgat
per l'interessat/da. Un cop resolta la sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els
vostres drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del tractament: alcalde de l’Ajuntament d’Esparreguera, plaça de
l’Ajuntament núm. 1, 08292 Esparreguera (Barcelona), a través de l’adreça electrònica dpd@esparreguera.cat o mitjançant instància a la Seu Electrònica. Per a més informació, podeu
consultar la nostra política de privacitat a http://www.esparreguera.cat/avis-legal/
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