ANNEX II: SOL·LICITUD D’ALTA O MODIFICACIÓ DE FITXA DE TERCERS

Dades pare/mare/tutor/tutora de qui presenta la sol.licitud (annex I):
COGNOMS Y NOM:
DOMICILI:
LOCALITAT:

PROVÍNCIA:

DNI/NIF:

CP:

TELÈFON:

CORREU ELECTRÒNIC:
MODALITAT PER LA QUAL DESITJA SER NOTIFICAT/DA:

PAPER

ELECTRÒNIC

NOMBRE DEL COMPTE – IBAN:

E S

,

SEGELL BANCARI

de

de

L’INTERESAT / L’INTERESSADA:

IMPORTANT: LA FITXA DE TERCERS HAURÀ D’ANAR AMB EL SEGELL PER L’ENTITAT BANCÀRIA
CORRESPONENT O ACOMPANYADA D’UNA FOTOCÒPIA DE LA LLIBRETA BANCÀRIA EN LA QUAL
APAREIXCA EL NOM COMPLET i NOMBRE DE COMPTE DE L’INTERESAT/DA. AQUEST MODEL PODRÀ
SER SUBSTITUÏT PER UN CERTIFICAT BANCARI EN EL QUAL CONSTEN LES MATEIXES DADES.
- La presentació d’aquest document s’efectuarà en el departament de tresoreria.
- La domiciliació tindrà efecte des de la data d’entrada al departament de tresoreria municipal per a tots els
drets de cobrament del titular i serà vàlida per temps indefinit en tant no siga anul·lada per l’interessat/da.
Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals
L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament
de l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals són gestionar l’alta o modificació de la fitxa de
tercers de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de
l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i
supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol
qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades
en: dpd@lalcudia.com

