
Annex 3: FULL DE TERCERS

ALTA                                                                  MODIFICACIÓ

  DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom/Raó Social:  __________________________________________________________

Primer cognom:    _____________________________   NIF/NIE: ____________________

Segon cognom:    _____________________________   Telèfon:  ____________________

DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ                                           Electrònica                 Paper

  C/Av./Plaça:   __________________________________  Província:  _________________

Municipi:         __________________________________  C.P.:          _________________

Correu @:      _____________________________________________________________

En prestar el seu consentiment perquè l'Ajuntament de l'Alcúdia realitze notificació telemàtica, haurà de comparéixer 
electrònicament en la seu: _______________________, mitjançant qualsevol mitjà de signatura electrònica.

DADES BANCÀRIES

CÓDIGO 
IBAN

 -  -  -  -  -

CÓDIGO 
BIC

 -  -   -

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal (RGPD i LOPDGDD), 
l'informem que les seues dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA i 
domicili social situat en C/PINTOR VERGARA, 28,46250 L’ALCÚDIA (VALÈNCIA), i que a continuació es relacionen les 
seues respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.
Per a aquells tractaments que ho requerisquen, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions 
automatitzades

- Responsable: Ajuntament de l’Alcúdia
- Finalitat: Devolucions i pagaments a tercers..
- Cessions: l’Ajuntament cedirà algunes dades del present formulari a les entitats bancàries que pertoque per portar a cap 
els pagaments corresponents.
- Termini de conservació: mentre es mantinga el consentiment prestat.
- Base legítima: El consentiment de l'interessat/da

Al seu torn, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l'adreça de 
correu dpd@lalcudia.com o al registre general de l’Ajuntament. D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i 
aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a 
l'oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment 
prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seua petició al registre general de l’Ajuntament (telemàtica o presencialment).
Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

CONSENTIMENTS I PROTECCIÓ

     HE SIGUT INFORMAT/DA DE LA CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES, i amb la firma del 
present formulari, DONE EL CONSENTIMENT per al tractament de les meues dades. 

Sr. alcalde de l'excel·lentíssim ajuntament de l'Alcúdia

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)

mailto:dpd@


DILIGÈNCIA: El/ la sota signant es responsabilitza de les dades assenyalades anteriorment, tant    generals
com bancaris,  que  identifiquen el  compte i  l'entitat  financera a  través  de les quals  es desitgen rebre  els
pagaments que puguen correspondre,  quedant  l'Ajuntament  de l'Alcúdia  i  els  seus Organismes Autònoms
exonerats de qualsevol responsabilitat derivada d'errors o omissions en aquests.

                                                                   Fecha y firma:  __________________________________

Persones físiques: Persones  jurídiques. Cumplimentar  per  la  persona
responsable  de  l'empresa  o  associació,  que  ostente  el  poder
suficient per a això.

DNI:
Càrrec:

CERTIFICAT ENTITAT FINANCERA, indicant la conformitat de les dades de la titularitat del compte a 
dalt indicat.
                                                  Data, segell i signatura: _________________________________

MODEL: Annex 3 CODI SIA: ACTUALITZACIÓ: DEPARTAMENT:

telèfon 96 254 02 66 · 96 299 69 57 · carrer Pintor Vergara, 28 · 46250 l’Alcúdia (Valencia)


