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IL·LM./A. SR./A. ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses 
en un fitxer automatitzat de  l'Ajuntament  i  que  poden ser introduïdes en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic corresponent. Així mateix, 
s'informa a  la persona interessada  de  la  possibilitat  d'exercir  els  drets d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició, en els termes inclosos  a  la legislació vigent, 
mitjançant  escrit adreçat al registre d'aquest Ajuntament.

ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES PER ALS CREDITORS

Nom i cognoms / Raó social DNI/NIF/NIE

Població Codi Postal 

Telèfons

Correu electrònic

Domicili

1. Dades del creditor

Denominació de l'entitat Domicili de l'oficina

Codi IBAN

2. Alta o modificació de dades bancàries

  
    Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes    
  
 Data Signatura

  
    Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada per disposar 
    dels fons del compte esmenat. 
 

3. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi

Segell

4. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible d'emplenar)

El director/La directora

  
    Aquest document cal enviar-lo a : 
  
    - Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada 
      Major, 91-93 
      08250 - Sant Joan de Vilatorrada 
  
      Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament l'apartat 4.
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D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat de  l'Ajuntament  i  que  poden ser introduïdes en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic corresponent. Així mateix, s'informa a  la persona interessada  de  la  possibilitat  d'exercir  els  drets d'accés,  rectificació,  cancel·lació  i  oposició, en els termes inclosos  a  la legislació vigent,  mitjançant  escrit adreçat al registre d'aquest Ajuntament.
ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES PER ALS CREDITORS
Nom i cognoms / Raó social
DNI/NIF/NIE
Població
Codi Postal 
Telèfons
Correu electrònic
Domicili
1. Dades del creditor
Denominació de l'entitat
Domicili de l'oficina
Codi IBAN
2. Alta o modificació de dades bancàries
 
    Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes   
 
 
Data
Signatura
 
    Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada per disposar
    dels fons del compte esmenat.
 
3. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi
Segell
4. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible d'emplenar)
El director/La directora
 
    Aquest document cal enviar-lo a :
 
    - Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
      Major, 91-93
      08250 - Sant Joan de Vilatorrada
 
      Aquesta sol·licitud no serà vàlida si no s'ha emplenat degudament l'apartat 4.
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