Registre d'entrada
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE VERACITAT
DE DADES BANCÀRIES DE CREDITORS
1. DECLARANT (CREDITOR)
Nom i llinatges o raó social

DNI/CIF

Adreça de not.
Codi postal

Municipi

Província
Telèfon mòbil

Telèfon fix

E-mail:

Nom i llinatges del representant

DNI/CIF

Càrrec

Núm. d'expedient

3. DADES DE LA NOTIFICACIÓ
Not. en paper

Mitjà preferent de notificació:

Not. telemàtica a l'@:

Recordau que per recollir les notificacions telemàtiques heu de disposar d'un certificat digital instal·lat al navegador (DNIE,
http://www.dnielectronico.es/obtencion_del_dnie/index.html; CERES – FNMT, http://www.cert.fnmt.es/?cha=cit&sec=4).

4. DECLAR
1.

La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents:

País (2 lletres) DC (2 núm.) Ent. (4 núm.) Of. (4 núm.)
IBAN: ES

DC (2 núm.)

Núm. c/c (10 núm.)

BIC/SWIFT

(Les dades es consideraran vàlides a efectes d'ordenació de pagaments fins que no se'n comuniqui la baixa o qualsevol modificació)

2.

La possibilitat d'acreditar documentalment les dades que s'esmenten en el punt 4.1, en cas que
se m'exigeixin.

3.

Que l'ajuntament d'Alaior, una vegada fets els pagaments en el compte indicat en el punt 4.1
d'aquesta declaració, queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin d'errors
en les dades indicades pel declarant.

7. BAIXA DADES BANCÀRIES
Sol·licit que es donin de baixa totes les dades bancàries anteriors a aquesta sol·licitud que puguin constar en el
fitxer de tercers de l'ajuntament.
8. AVÍS LEGAL
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, se us informa del següent:
- Les dades de caràcter personal que s'obtenguin de la vostra sol·licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest
Ajuntament.
- Les dades obtingudes amb aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la vostra identitat, per elaborar estadístiques internes.
- Tindreu la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades i a sol·licitar-ne, si escau, la rectificació, oposició o cancel·lació dirigint una comunicació
escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la vostra identitat, a aquest Ajuntament.
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