Registre d’entrada

b Valls

MANTENIMENT DE TERCERS

AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS
1 DADES DEL TERCER
Nom i cognoms/Raó Social

NIF/CIF/altres

Domicili

C. P.

Telèfon

Fax

Municipi/província

Adreça electrònica

2 REPRESENTACIÓ
Nom i cognoms/Raó Social

NIF/CIF/altres

Poder de representació que ostenta
Telèfon

3

Fax

Adreça electrònica

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIONS
Notificació electrònica (obligatòria per als subjectes de l’article 14 de la Llei 39/2015):
Adreça electrònica: ____________________
Notificació en paper:

Domicili a l’efecte de notificacions
Província

Telèfon

C. P.

Municipi

Fax

4 DADES BANCÀRIES
IBAN:
E S

RETENCIÓ IRPF EN LA FACTURA  Sí
5

 No

Tipus de retenció:

A COMPLIMENTAR PER L’ENTITAT BANCÀRIA

CERTIFIQUE la existència del compte referenciat en l’apartat “4. Dades bancàries” a nom del titular que
apareix en “1. Dades del tercer”.
Per l’entitat de crèdit,

(Segell entitat bancària, data i firma d’apoderat)

Registre d’entrada

b Valls

MANTENIMENT DE TERCERS

AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

6

DECLARACIÓ

Declara, als efectes previstos a l’article 69 de la llei 39/2015, que són certes les dades anteriorment
esmentades que identifiquen el compte i l’entitat financera a través dels quals desitja rebre els pagaments
que, en qualitat de creditor de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls, puguen correspondre, i té el poder
suficient per això.

7

DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 He sigut informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la
documentació que li acompanya per a la tramitació i gestió d'expedients administratius.
 Preste el meu consentiment perquè les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya puguen ser utilitzats per a l'enviament d'informació d'interès general.
Responsable

Ajuntament de Benifairó de les Valls

Finalitat Principal

Tramitació, gestió d'expedients administratius i actuacions
administratives derivades d'aquests.
Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de
poders públics atorgats a aquest Ajuntament.
Les dades es podran cedir per l’ajuntament en compliment de les
seues funcions a altres administracions públiques i contractistes de
l’ajuntament. No hi ha previsió de transferències a tercers països.
Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com qualssevol
altres drets que els corresponguen, tal com s'explica en la informació
addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de
dades en la següent url www.benifairovalls.com

Legitimació
Destinataris
Drets
Informació Addicional
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SIGNATURA DEL SOL·LICITANT

Benifairó de les Valls, ________ de _____________ de 20__.

Firmat.

ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

