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I. DADES DEL TERCER/TITULAR DE L'IBAN (Cal acompanyar fotocòpia del DNI)

Nom i cognoms o denominació social: NIF/NIE:

Domicili fiscal:

Localitat:              Província:   País: CP:

Telèfon:                                                     Adreça electrònica:
                 Correo electrónico:

II. DADES DEL REPRESENTANT PER A EFECTUAR AQUESTA SOL·LICITUD, SI ESCAU (Cal acompanyar el 
document acreditatiu de la representació i DNI del representant)

Nom i cognoms: NIF/NIE:                             

Telèfon:                                                     Adreça electrònica:
                 Correo electrónico:

III. ALTA DE DADES BANCÀRIES

Entitat  financiera                                                                              Sucursal

IBAN Internacional Entitat     Oficina DC Número de compte

                 

A OMPLIR PER L'ENTITAT DE CRÈDIT

Certifique que el compte que figura en “III. Alta de dades bancàries” existeix i es troba oberta a nom de qui figura en I.
Dades del tercer/titular de l'IBAN, a l'efecte de la recepció dels pagaments que al mateix li vaja a ordenar l'Ajuntament
d'Onda.

PER L'ENTITAT DE CRÈDIT

(Segell de l'entitat de crèdit)

Data: Signat:

IV. DECLARACIÓ RESPONSABLE I SOL·LICITUD

El sol·licitant declara que són certs les dades bancàries que identifiquen el compte bancari, al titular d'aquest, així
com la resta de dades que es recullen en el present document. El règim d'aquesta declaració responsable és el de
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Sol·licita que els pagaments que puguen correspondre-li  al tercer/titular de l'IBAN es realitzen a través de l'IBAN
ressenyat en l'apartat III i que els avisos regulats en l'article 41.1 de l’esmentada Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que
s'hagen d'enviar al tercer/titular de l'IBAN es realitzen a l’adreça electrònica que figura en l'apartat I.

(Signatura del tercer o representant)

                                             ,             de de  de

Aquest document no surtirá efectes si no ha sigut diligenciat per l'entitat financiera.
Aquest document no serà vàlid si té ratllades o esmenes.
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Les dades facilitades per vosté seran tractades per l’Ajuntament d’Onda, en qualitat de responsable de tractament,
amb la finalitat de gestionar la sol·licitud/s manifestada en el present document, dins del procediment administratiu
corresponent.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o
competències conferits o, si és el cas, la necessitat de compliment d'una missió realitzada per interés públic. 

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si és el cas, pel
temps  de  resolució  d'un  procediment  contenciós  administratiu  derivat.  No  obstant  això,  les  dades  podran  ser
conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, finalitats d'investigació científica i històrica o finalitats
estadístiques.
Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades a les quals
siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos
en la Llei.

Podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte, haureu de
presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament: El Pla, 1, CP - 12200, Onda, Castelló o, si és el cas, al
nostre delegat de protecció de dades, dpo@onda.es.

En l'escrit haureu d'especificar quin d'aquests drets sol·liciteu que siga satisfet i, alhora, haureu de mostrar o, en cas
d'enviament postal,  acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.  En el cas que actuareu
mitjançant representant, legal o voluntari, haureu d'aportar també document que acredite la representació i document
identificatiu d'aquest. 

Així mateix, en el cas que considereu vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una
reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).
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