Ajuntament de

Riudarenes

Fitxa de creditor/deutor - Dades bancàries
Dades del creditor/deutor:
Nom:

NIF/CIF:

Nom comercial:
Representant:

DNI/NIE:

Adreça:
Municipi:
Telèfon fix:
Adreça electrònica:

Mòbil:

CP:
Fax:

Dades bancàries:
Nom Entitat bancària:
Adreça de l'oficina:
Codi IBAN:
(24 caràcters)

Codi Swift BIC:
- Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit o mentre el creditor no en declari la modificació o
la baixa de forma expressa. No s’acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en
factures, albarans o documents anàlegs.
- La persona que signa declara que les dades indicades són certes i correctes, exonerant a
l’Ajuntament de Riudarenes de qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el
creditor/deutor i el titular del compte bancari

Lloc, data i signatura:

Diligència de conformitat de l'entitat financera (signatura i segell)

L’Ajuntament de Riudarenes, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades en aquest formulari quedaran incorporades a un
fitxer automatitzat titularitat de l’Ajuntament, que serà processat exclusivament per a la finalitat de <FITXER DE
CREDITORS/DEUTORS> i autoritza la cessió de les dades quan sigui imprescindible per al compliment de la
prestació o servei sol·licitat. Aquest fitxer serà tractat amb el grau de protecció adequat segons el Reial decret
994/1999, de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat per part de tercers.
Finalment, l'interessat podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de
l'establert en la LOPD, a les Oficines Municipals – Departament d’Atenció a l’interessat en matèria de
Protecció de Dades de l’Ajuntament de Riudarenes, a Plaça de la Vila, 8 - 17421-Riudarenes (Girona), d'acord als
models de sol·licitud vigents.
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