FITXA DE MANTENIMENT DE TERCERS
A

DADES DEL CREDITOR
PERSONA:

⃝ FÍSICA ⃝ JURÍDICA

RESIDENT: ⃝ SÍ ⃝ NO

SOL.LICITA: ⃝ ALTA ⃝ BAIXA ⃝ MODIFICACIÓ

NOM Y COGNOMS O RAÓ SOCIAL

⃝ NIF ⃝ DNI ⃝ VAT ⃝ PASSAPORT

NOMBRE D’IDENTIFICACIÓ

ADREÇA

B

LOCALITAT

PROVÍNCIA

CODI POSTAL

E-MAIL

TELÈFON

PAÍS

DADES DEL REPRESENTANT
NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT

⃝ DNI ⃝ PASSAPORT

C

⃝ NIE

NOMBRE D’IDENTIFICACIÓ

ALTA DE DADES BANCÀRIES (CODI IBAN)
IBAN

ENTITAT

OFICINA

D.C.

COMPTE

A EMPLENAR PER L’ENTITAT DE CRÈDIT

Certifique, a petició de la persona que figura en "DADES DEL CREDITOR", a l’efecte de la domiciliació dels imports que a la mateixa li vaja a ordenar
l’Ajuntament d’Aldaia, l’existència del compte de referència en "ALTA DE DADES BANCÀRIES", oberta a nombre del titular que figura en el citat apartat
"DADES DEL CREDITOR".

REPRESENTANT DE L’ENTITAT DE CRÈDIT
Firmat

(Segell de l’Entitat de Crèdit)

D

DECLARACIÓ RESPONSABLE
El sol·licitant declara que són certs les dades bancàries que identifiquen el compte corrent, així com la resta de dades que s’arrepleguen en el present
document. El règim d’aquesta declaració responsable és el de l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre. Sol·licita que els pagaments es realitzen a
través del citat compte bancari.
TERCER CREDITOR /
REPRESENTANT

Firmat

SR/A ALCALDE/SA-PRESIDENT/A DE L’EXCM. AJUNTAMENT D’ALDAIA
D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties de Drets Digitals, i el Reglament General de Protecció de
Dades, s'informa que les dades facilitades per vostè seran incloses en un fitxer, titularitat de l'Ajuntament d'Aldaia, amb la finalitat de gestionar i atendre les peticions manifestades en
el present document.
La no comunicació de les dades sol·licitades i lliurament dels documents adjunts pot provocar la no atenció de la sol·licitud efectuada.
Les seues dades seran conservades mentre siga necessari per a la finalitat per a la qual es capten, i es conservaran mentre persistisca algun dret relacionat, i segons el que estableix la
legislació d'arxius poden ser cedides a tercers només en casos i sota les condicions previstes per la Llei. Vostè podrà exercir davant l’Ajuntament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació,
portabilitat, limitació del tractament o oposició al tractament de les dades mitjançant escrit presentat en el Registre General de l’Ajuntament. Així mateix, pot presentar reclamacions
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Mitjançant la signatura del present document consent de forma expressa que les seues dades siguen cedides i tractades amb les finalitats anteriorment establides..

□ CONSENTIMENT

AJUNTAMENT D’ALDAIA
Plaça de la Constitució, 10
46960 Aldaia (VALÈNCIA)

