Alta
Modificació

MODEL DE DECLARACIÓ D'ALTA I/O MODIFICACIÓ DE DADES DE TERCERS I SOL·LICITUD DE
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER PAGAMENTS
cal adjuntar fotocòpia DNI/CIF i alta CENSAL activitat econòmica si és el cas
Persona física / Persona jurídica
DNI / CIF

Nom i cognoms / Denominació social

Adreça

Codi postal

Telèfon contacte

E-mail

Població

Dades Bancàries
Nom de l'entitat
Codi IBAN (24 dígits)
Adreça

Municipi

Diligència de conformitat de l'entitat bancària
Les dades anteriors coincideixen amb les existents en aquesta entitat
Signatura del director/a

Segell de l'entitat

Dades bàsiques sobre protecció de dades*
Responsable de les dades
Ajuntament de Vallirana
Finalitat (emplenar per l'interessat)
Contractació

Beneficiari de subvenció

 AUTORITZO a l’Ajuntament de Vallirana al tractament de les dades personals necessàries per donar compliment a les obligacions
contractuals i a les obligacions legals amb altres administracions, i em comprometo a notificar qualsevol variació. Les dades correctes,
necessàries i actualitzades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats
Legitimació
Destinataris
Drets

Relació contractual o subvencional segons el cas
No es cediran dades a tercers, tret que sigui obligació legal
Els establerts sobre la protecció de dades amb les limitacions de la normativa comptable, de contractes i subvencions

Declaro, sota la meva responsbilitat, que les dades que faig constar en aquest document són certes
Lloc i data
Signatura de la persona sol·licitant

* En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD). Informació addicional: AL DORS D'AQUEST DOCUMENT

INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES

Ajuntament de Vallirana
Adreça postal: c/ Major, 329, Vallirana (08759), Barcelona
Telèfon: 93.683.08.10
e-Mail: vlrn.info@vallirana.cat
Delegat de Protecció de Dades: c/ Major, 329, Vallirana (08759), Barcelona – vlrn.dpd@vallirana.cat
Les dades estan integrades en el programa de comptabilitat gestionat per La Diputació de Barcelona, que actuarà
d’encarregada del tractament de les dades per al seu emmagatzematge i el processament estrictament necessari per a
complir amb la finalitat indicada . L’Ajuntament de Vallirana no cedirà ni comunicarà les vostres dades a altres tercers,
excepte per imperatiu legal

FINALITAT AMB LA QUE ES RECULLEN LES SEVES DADES

L'Ajuntament de Vallirana tracta la informació que faciliten les persones interesssades amb el fi de gestionar l'activitat pròpia de
l'Ajuntament, en aquest cas en referència als contractes i/o subvencions per l'execució dels quals s'han donat aquestes dades.
CONFIDENCIALITAT

No es preveu la pressa de decisions automatitzades o l'elaboració de perfils amb aquestes dades. Les dades proporcionades es
mantindran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la qual es van recollir i sempre que no es sol·liciti la seva supressió per part de la
persona interessada, sempre complint els requisits de publicitat que estableixi la normativa aplicable (comptable, llei de contractes del
sector públic, llei de subvencions).
DRETS

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades de caràcter personal comunicades amb aquest document es
podran exercir amb aquest mateix document amb els límits establerts per la normativa aplicable (comptable, llei de contractes del sector
públic, llei de subvencions).

