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

Alta
Modiﬁcació
de dades de creditor

1. Dades del creditor (Important: Cal que adjunteu una còpia del NIF)
Nom o raó social

NIF
Nom comercial (si és diferent)
Adreça
Codi postal
Telèfon

Localitat
E-mail

Persona de contacte

Càrrec

1.1. Alta de dades bancàries

NIF. - P - 6700016 -F

Nom entitat financera
Codi IBAN

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

1.2. Baixa de dades bancàries
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.

2. Declaració responsable
✔

Com a signant, declaro que vull rebre els pagaments del Consorci de les Gavarres en el compte bancari indicat i
que les dades que detallo en aquesta fitxa són certes i correctes, i exonero el Consorci de les Gavarres de
qualsevol responsabilitat derivada d’una manca de coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.

3. Autorització
Autoritzo expressament el Consorci de les Gavarres perquè pugui verificar la titularitat del compte bancari amb
l’entitat financera, amb la finalitat de garantir la seguretat dels pagaments.
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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
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Signatura del creditor
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