
 
Ajuntament Els Poblets

MANTENIMENT DE TERCERS

A DADES GENERALS

NOM / RAÓ SOCIAL NIF / CIF

ADREÇA C. POSTAL

LOCALITAT PROVINCIA TELÈFON
 

E-MAIL

B DADES BANCÀRIES

* El titular del compte expressat coincideix amb el NOM / RAÓ SOCIAL  que figura en les DADES 
GENERALS

BANC/ CAIXA

ADREÇA I POBLACIÓ SUCURSAL

CODI BIC IBAN ENTITAT OFICINA D.C. Nº DE COMPTE

C DECLARACIÓ

Declare que són certs les dades relacionades i que identifiquen el compte i l’entitat bancària a través de les
quals  desitge  rebre  els  pagaments  que,  en  qualitat  de  creditor  de  l’Ajuntament  dels  Poblets,  puguen
correspondre, tenint el poder suficient.

                               _____________, a ____ de _______________ de 2.0 

                        Signa: 
                        En qualitat de:
                        D.N.I. / N.I.F.: 

D CERTIFICACIÓ DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT FINANCERA

                            a,            de                                de 2.0

         Signa:
         En qualitat:
         D.N.I. / N.I.F.:

SEGELL
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En  compliment  de  l'art.  11  de  la  Llei  Orgànica  3/2018,  de  5  de
desembre,  de  Protecció  de  Dades  Personals  i  Garantia  dels  Drets
digitals, l'informem que les dades recollides s'incorporaran i tractaran
en el  fitxer de dades d'aquesta Entitat,  i  es conservaran durant el
temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen.
La finalitat d'aquest fitxer és la inscripció de tot document d'entrada i
sortida  en  aquesta  administració  per  a  la  posterior  tramitació  de
l'expedient, en virtut de les competències que la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i resta de legislació
vigent, atribueix a les entitats locals. L'òrgan responsable del fitxer és
l'AJUNTAMENT DE ELS POBLETS i la persona interessada podrà exercir
els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament,
portabilitat,  i  oposició  al  seu  tractament  a  què  es  refereixen  els
articles 15 a 22 del Reglament (UE ) 2016/679, a l'Av. en Jaume I nº 7
-  03779 ELS POBLETS (ALACANT),  en  l'adreça  de correu electrònic
ajuntament@elspoblets.es.  Aquest  fitxer  està  inscrit  a  l'Agència  de
Protecció  de  Dades,  entitat  de  control  a  la  qual  podrà  dirigir  la
reclamació en matèria de protecció de dades.
.
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