Alta
Modiﬁcació
de dades de creditor

Finca Camps I Armet, s/n
17121 Monells
Tel. 972 643695
consorci@gavarres.cat

Dades del creditor (Important: Cal que adjunteu una còpia del NIF)
NIF

Nom o raó social

Nom comercial (si és diferent)
Adreça
Codi postal

Localitat

Telèfon

Fax

E-mail

Persona de contacte

Càrrec

Alta de dades bancàries
Nom entitat financera
Codi IBAN
Conformitat de l'entitat financera:
les dades anteriors coincideixen amb les d'aquesta oficina
(signat i segellat)

NIF. - P - 6700016 -F
FA

Declaro que les dades anteriors són correctes
(signat i segellat)

Baixa de dades bancàries
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:
Codi IBAN

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud, que consten en el fitxer
de terceres persones del Consorci de les Gavarres.
,

d

20

Signatura del creditor

Entrada (per emplenar pel Consorci de les Gavarres)
Data

NOTES
És imprescindible la diligència de conformitat bancària. Escriviu amb lletra d'impremta.
Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer o tractament de dades titularitat del Consorci de les Gavarres creat amb finalitats de gestió
comptable i pagament als seus creditors. Les dades no seran cedides a terceres persones excepte en els casos previstos legalment. En qualsevol moment, vostè
pot excercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, tot adreçant-se al Consorci de les Gavarres.

INFORMACIÓ BÀSICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament: Consorci de les Gavarres.
Finalitat: procedir a donar-lo d’alta com a proveïdor de serveis o obres, manteniment de la relació amb vostès i facturació.
Legitimació: compliment de la relació contractual.
Destinataris: les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a entitats bancàries per a l’abonament de factures. Es podent comunicar a la Sindicatura de
Comptes i a persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa el Consorci de les Gavarres en compliment de les obligacions de publicitat activa.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a consorci@gavarres.cat.
Trobareu més informació a l’adreça http://www.gavarres.cat/ca/politica_de_proteccio_de_dades_personals.html

