FITXA DE CREDITOR
Dades del creditor/a
NIF

Nom o denominació social:

Adreça:
Codi Postal:

Població:

Telèfon:

Alta de dades bancàries
Denominació de l’entitat bancària
Adreça:

N.I.F. P-6700007-E

Codi Postal:
Dígits del compte
Codi IBAN

Població:

Codi entitat

Oficina núm.

DC

Compte

Conformitat entitat bancària

Segell i data

Es pot substituir per qualsevol document bancari
en què figuri el nom del/ de la titular i el número
de compte (fotocòpia de la primera pàgina llibreta,
extracte bancari, carta del banc o certificat de la
titularitat del compte).

Baixa de dades bancàries
Sol·licito que es donin de baixa les dades bancàries següents:
Codi IBAN
Codi entitat
Oficina núm.
DC
Compte

Sol·licito que es donin de baixa totes les dades bancàries, anterior a aquesta sol·licitud, que consten
en el fitxer de terceres persones del Consell Comarcal de la Garrotxa
Signatura del creditor:

Localitat i data:
El
Consell
Comarcalalde
la Garrotxa
ambd’entrada.
CIF: P6700007E, li comunica que, en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades,
S’ha
de presentar
registre
general
les dades recollides en aquest formulari seran incloses en el FITXER DE CREDITORS DEL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
automatitzat
i en format
paper, amb
la finalitat
gestionar
pagaments
les despeses
derivades
de d’alta
l’activitat
ConselldeComarcal
El Consell Comarcal
de la Garrotxa
tractarà
les sevesde
dades
com a els
Responsable
del de
tractament
per procedir
a donar-lo
com adel
proveïdor
serveis, de la
Garrotxa.
seguiment del contracte i de les actuacions que se’n deriven, i facturació. Les dades es tractaran en compliment de les relacions contractuals
(art. 6.1.b RGPD). Es comunicaran a l’Administració Tributària i a entitats bancàries per l’abonament de factures. Podrà exercir elsdrets d’accés, rectificació,
supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació del tractament adreçant-se al Consell. Pot consultar informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a www.garrotxa.cat.
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