EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

SOL·LICITUD D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES
PER ALS CREDITORS DE L’AJUNTAMENT DE CANET DE MAR

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

Domicili:

Telèfon:

Població:

Fax:

Adreça correu electrònic:

CP:

Persona de contacte (i número de telèfon i adreça correu electrònic, en cas que siguin diferents dels
anteriors).

II. Alta o modificació de les dades bancàries
Denominació de l'entitat:
Domicili de l’oficina:
IBAN

SWIFT o BIC

E S
III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes.
Data:

Signatura

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

El director/La directora

Segell

Aquest document cal enviar-ho a:
Ajuntament de Canet de Mar - Tresoreria - Carrer Ample 11 08360 Canet de Mar, Barcelona
canetdemar@canetdemar.cat

Model 1806

Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament l’apartat IV
* Abans de signar la sol·licitud llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al revers
d’aquest imprès.

Responsable
del
tractament

Ajuntament de Canet de Mar
C/ Ample, 11 08360 Canet de Mar
Tel. 937943940 Fax. 937941231 canetdemar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat

Dades de contacte
delegat de protecció
de dades

canet.dpd@canetdemar.cat
C/ Ample, 11 08360 Canet de Mar
Tel. 937943940

Finalitat del
tractament

La tramitació derivada de la relació comercial amb l’Ajuntament de Canet de
Mar

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del
tractament. Les dades són obligatòries per tramitar pagaments.

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers.

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la
portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament de Canet de Mar o mitjançant la
seva seu electrònica (https://canetdemar.cat/seu_electronica).
Termini de
conservació de les
dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament de Canet de Mar, en
paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://canetdemar.cat/seu_electronica).

