
ALTA O MODIFICACIÓ DE MANTENIMENT DE TERCERS

DADES DE L'EMPRESA, ENTITAT O PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA EMPRESA, ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE

NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL NIF, NIE o CIF

DOMICILI  / DOMICILIO  LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA  / DIRECCIÓN ELECTRÓNICA TELÈFON / TELÉFONO

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau) / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)

NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS NIF o NIE

DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
DENOMINACIÓ DE LA CAIXA O BANC / DENOMINACIÓN DE LA CAJA O BANCO

NÚM. DE COMPTE CORRENT / NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE

IBAN ENTITAT / ENTIDAD OFICINA DC NÚM. COMPTE / Nº CUENTA

CODI BIC o SWIFT

Declaro que són certes les dades que figuren més amunt, que identifiquen el compte i l'entitat financera de
la qual soc titular, i on sol·licito que es realitzen els pagaments corresponents a les ajudes Vinaròs Reactiva  /
Declaro que son ciertos los datos que figuran más arriba, que identifican la cuenta y la entidad financiera de la cual soy titular,  y
donde solicito que se realicen los pagos correspondientes a las ayudas Vinarós Reactiva.

M’han informat que d'acord amb la legislació de protecció de dades,  Reglament (UE) 2016/1679,  de 27
d'abril,  les  meues  dades  personals  seran  tractades  per  l'Ajuntament  de  Vinaròs  amb  la  finalitat  de  poder
tramitar  o  respondre  adequadament  la  meua  sol·licitud;  que  les  dades  seran  tractades  en  exercici  de  les
potestats atribuïdes a l'Ajuntament per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i no se
cediran a tercers, excepte quan es tinga l'obligació legal de cessió a altres organismes; i que mitjançant una
instància dirigida a l'Ajuntament de Vinaròs podré exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat
de  les  dades  i  limitació o  oposició  al  seu tractament.  /  Me han informado que, de acuerdo con la legislación de
protección de datos, Reglamento (UE) 2016/1679, de 27 de abril, mis datos personales serán tratados por el Ajuntament de
Vinaròs con el fin de poder tramitar o responder adecuadamente mi solicitud.; que los datos serán tratados en ejercicio de las
potestades atribuidas al Ajuntament por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y no se cederán a terceros,
excepto cuando se tenga la obligación legal de cesión a otros organismos; y que mediante una instancia dirigida al Ajuntament de
Vinaròs podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos y limitación u oposición a su
tratamiento.

Signatura / Firma 

Data / Fecha

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE VINARÒS
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