Ajuntament de la Ciutat d'Algemesí
L'Ajuntament d'Algemesí, com a responsable del tractament de les seues dades, l'informa que podran ser utilitzades per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. La legitimació està basada en l'exercici de poders públics atorgats a
aquesta entitat i el consentiment de l'interessat. Es cediran dades, si és el cas, a altres administracions públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que
encomana la normativa administrativa. De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades a Espanya, els interessats podran exercir els seus drets reconeguts del
tractament mitjançant instància presentada davant el Registre General de l'Ajuntament d'Algemesí. Informació addicional: lopd@algemesi.net
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MANTENIMENT DE TERCERS
ALTA NOU PERCEPTOR

MODIFICACIÓ

BAIXA

A DADES DEL TERCER
NIF

NIE

NÚM. DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ

PRIMER COGNOM

SEGÓN COGNOM

DOMICILI

NÚM.

LOCALITAT

B

NOM

PROVÍNCIA

TELÈFON

ESC.

PIS PORTA CODI POSTAL

ADREÇA ELECTRÒNICA

DADES BANCÀRIES
BIC

ENTITAT FINANCERA
IBAN

C DADES DEL REPRESENTANT (*)
PRIMER COGNOM

SEGÓN COGNOM

DOMICILI
LOCALITAT

NOM
NÚM.

PROVÍNCIA

TELÈFON

ESC.

PIS PORTA CODI POSTAL

ADREÇA ELECTRÒNICA

(*) Si qui firma la documentació és una persona diferent de l'interessat titular, s'adjuntarà fotocòpia del document
acreditatiu de la seua identitat i de la representació o apoderament que tinga conferida.

D

DECLARACIÓ RESPONSABLE I SIGNATURA
Declare que són certes les dades anteriorment esmentades, que identifiquen el compte i l'entitat financera a través de les quals
desitge rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de l'Ajuntament d'Algemesí, puguen correspondre, ostentant el poder
suficient per a això.

Algemesí ,

(signatura)

Imprimir formulari
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A L'ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT D'ALGEMESÍ

