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ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER A
TRANSFERÈNCIA A CREDITORS PARTICULARS

SOL·LICITANT

DNI / NIF

Nom i cognoms / Denominació social del creditor

Domicili
Població
Telèfon/s

Núm.

Esc.

Pis

Porta

Codi Postal

Adreça electrònica

DADES L’ENTITAT BANCÀRIA O D’ESTALVI
Denominació de l’entitat
Adreça de l’oficina de l’entitat

Núm.

Població

Telèfon
Codi Postal

NÚMERO DEL COMPTE CORRENT O LLIBRETA D’ESTALVIS
IBAN _________________________________________________________________________
Indiqueu aquí el vostre codi internacional de compte bancari (format per 24 dígits en el cas de comptes bancaris
espanyols). Si no el coneixeu, consulteu amb la vostra entitat bancària.

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que les dades antecedents corresponen al compte
corrent o la llibreta d’estalvis del sol·licitant

Signatura del sol·licitant / representant

Mollet del Vallès,

d

de

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT BANCÀRIA

Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta
oficina i la signatura és l’autoritzada per disposar dels fons del
compte esmentat.
Signat i segellat:

UsUs
informem
que segons
el Reglament
2016/679
27 d’abril de
Reglament
general
de protecció
dades (RGPD),
l’Ajuntament
de Mollet
del Vallès
és responsableadel
de les dades
informem
que segons
la Llei(UE)
15/1999
dedeprotecció
de2016,
dades
de caràcter
personal,
lesdedades
facilitades
en aquest
document
s'incorporaran
untractament
fitxer titularitat
de
facilitades
amb laper
finalitat
vostra sol·licitud
en virtuti de
la normativalalegal
aplicable i Així
en el mateix,
marc de la
relació que
amb aquesta
pública.
De la mateixa
manera us
informem que
l'Ajuntament
durdea gestionar
terme lalasol·licitud
demanada
facilitar-vos
informació.
usvostra
informem
podeu administració
exercir els drets
d'accés,
rectificació,
cancel·lació
i
les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com
oposició,
adreçant-vos
a
l'Ajuntament
de
Mollet
del
Vallès,
plaça
Major,
1.
08100
Mollet
del
Vallès
o
a
ajuntament@molletvalles.cat.
s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
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