3T. COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES

DADES FISCALS I BANCÀRIES DEL CREDITOR
Nom i cognoms
NIF/CIF
Adreça
Codi Postal

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Fax

Correu electrònic

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
Número de compte IBAN
Nom de l'entitat bancària

Declaro sota la meva responsabilitat que aquestes dades corresponen al compte
corrent o a la llibreta d'estalvis obert al meu nom.
Roquetes,

del 2020

Diligència de conformitat de l'entitat

Signatura de l'interessat

Aquestes dades coincideixen amb les existents
en aquesta oficina

Signat i segellat
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CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ
DE DADES
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en
la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions
administratives.
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formem part
dels tractaments de titularitat de l'Ajuntament de Roquetes.
Responsable:

Ajuntament de Roquetes.

Finalitat:

La gestió de la sol·licitud.

Legitimació:

El tractament de les dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació
legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès
legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les
seves competències, a altres organismes en els supòsits legalment establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.

Drets:

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud
al Registre General de l'Ajuntament o a través del tràmit telemàtic disponible a la
Seu Electrònica de l'Ajuntament https://roquetes.eadministracio.cat/dossier.9
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu
enviar un correu electrònic a: dpd@roquetes.cat

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la
següent adreça: https://roquetes.eadministracio.cat/privacy.14
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