ACREDITACIÓ DE COMPTE BANCARI

DADES PERSONALS

NIF / NIE

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

VIA PÚBLICA

CODI POSTAL

NÚM.

POBLACIÓ

TELÈFON

FAX

EMAIL

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA

CODI IBAN

Data:

,

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
DE L'ENTITAT BANCÀRIA
Les dades antecedents coincideixen
amb les que consten
El/La Director/a,

de 20
Signatura de l'interessat

(Signatura i segell)
EXEMPLAR PER L'INTERESSAT
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s'informa als interessats que:
1.- Les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat Comptabilitat, del que és responsable
l’Ajuntament de Calvià, la finalitat del qual és la gestió de la comptabilitat municipal; gestió d'ingressos i despeses; gestió
de proveïdors i creditors.
2.- Cessions de les dades previstes: a la Hisenda Pública i Sindicatura de Comptes, així com a aquelles entitats bancàries
o caixes d'estalvi a través de les quals la Corporació gestioni els seus pagaments.
3.- L'òrgan administratiu davant el qual pot exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i
aquells altres reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calvià, situat
en la C/ Julià Bujosa Sans, batle 1
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EJEMPLAR PER A LA TESORERÍA
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, s'informa als interessats que:
1.- Les seves dades s'incorporaran a un fitxer de dades personals, denominat Comptabilitat, del que és responsable
l’Ajuntament de Calvià, la finalitat del qual és la gestió de la comptabilitat municipal; gestió d'ingressos i despeses; gestió
de proveïdors i creditors.
2.- Cessions de les dades previstes: a la Hisenda Pública i Sindicatura de Comptes, així com a aquelles entitats bancàries
o caixes d'estalvi a través de les quals la Corporació gestioni els seus pagaments.
3.- L'òrgan administratiu davant el qual pot exercitar, si escau, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i
aquells altres reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999 és el Servei d'Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Calvià, situat
en la C/ Julià Bujosa Sans, batle 1

