TRESORERIA

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Plaça Major,1 – 08241 MANRESA – Tel. 93 878 23 31 – Fax 93 878 23 36 – Email: tresoreria-pagaments@ajmanresa.cat – Web: www.ajmanresa.cat – NIF P0811200E

DADES GENERALS

CIF / NIF_______________________________

NOM I COGNOMS / RAÓ SOCIAL _______________________________________________________
ADREÇA ___________________________________________________________________________
CODI POSTAL ___________________________

POBLACIÓ: ____________________________

PROVINCIA _____________________________
E-MAIL _________________________________

TELÈFON _____________________________

DADES BANCÀRIES
(El titular del compte IBAN ha de coincidir amb el NOM / RAÓ SOCIAL que figura en les DADES GENERALS)

CODI BIC _________________ NOM ENTITAT _____________________________________________
CODI IBAN ___________________________________________________________________________

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors corresponen al compte corrent obert a nom de la
persona física o jurídica esmentada, i que per tant, l’Ajuntament de Manresa queda exonerat de qualsevol
responsabilitat derivada d’errors o omissions en les mateixes.
De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i el Reglament General de
Protecció de Dades (2016/679), us informem que les dades d’identificació personal que heu d’incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d’acord
amb l’art. 66 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre. En cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d’acord amb
l’art 68 de la llei citada. Les vostres dades s’incorporaran en un fitxer automatitzat i/o manual del quan n’és titular l’Ajuntament de Manresa i seran tractades
sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats
legitimes de l’Ajuntament. Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per alguna de les finalitats esmentades o per a totes
elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establers a la
legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat.

PERSONES FÍSIQUES
(Cal adjuntar a la sol·licitud una fotocòpia del DNI o NIE)

NOM I COGNOMS _________________________________

Manresa, ............. de/d’ .............................. de 20.......

