COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES – ANNEX 5
DADES FISCALS DEL CREDITOR
DNI / CIF

NOM I COGNOMS DEL CREDITOR

ADREÇA

CP

POBLACIÓ

PROVÍNCIA

TELÈFON

FAX

E-MAIL

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA - CODI BIC
NÚMERO DE COMPTE IBAN
-

-

-

-

-

ADREÇA DE L’ENTITAT BANCARIA, CARRER I NÚM.

POBLACIÓ

CP

PROVÍNCIA

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o a la llibreta
d’estalvis oberts a nom meu.
Localitat i data:
Diligència de conformitat de l’Entitat
Aquestes dades coincideixen
Signat,
amb les existents en aquesta Oficina.
Signat i Segellat.

D'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades
personals que ens faciliteu a través d’aquest formulari seran objecte de tractament i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de l’Ajuntament de la
Sénia, amb domicili al carrer Tortosa, núm. 1 de la Sénia.
Les dades personals subministrades per mitjà del formulari s'utilitzaran per gestionar la relació i la comunicació administrativa entre el tercer i
l’Ajuntament de la Sénia, amb l'exclusiva finalitat de comptabilització de les operacions derivades d’aquesta relació.
Com a persona interessada podeu accedir a les dades del fitxer i exercir en qualsevol moment els vostres drets de rectificació, d’oposició i de
cancel·lació, adreçant un escrit a l’Ajuntament de la Sénia, en l’adreça esmentada.
Omplint aquest formulari entenem que doneu el vostre consentiment per a tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades,
consentiment que podreu revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per l’esmentada
Llei orgànica de protecció de dades.
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