FITXA DEUTORS/ DADES BA
ANCARIES
S
SOL·LICITU
UD D'ALTA O MODIFICAC
CIÓ DE DADE
ES BANCÀRI
IES

I. Dades
s de la pers
sona sol·licitant
Cognoms
s i nom / raó
ó social:
NIF:

Domicili:

Població:
Telèfon:

CP:
Adreça electrònica:

Dades de
e la persona usuària (si és
é diferent de
e la sol·licitantt):

II. Tipus
s de serveii (marqueu els que correspon
nguin)
Escola
a d’Art, Escola de Dansa, Àrrea d’Esports, Escola Bresso
ol

Altres: ______
____________
_____

III. Alta
a o modifica
ació de dades bancàrie
es (CAL ADJ
JUNTAR CÒPIA DE DOCU MENT BANCA
ARI)
Entitat:

BIC:

IBAN: E
ES
IV. Dilig
gència de co
onformitat de la perso
ona titular del
d compte
e corrent o lllibreta d'estalvi
Cognoms
s i nom:

NIF:

Sota la m
meva responsabilitat declaro que les dades anterriors són cerrtes

Data (dd//mm/aaaa):

Signatura:

V. Diligè
ència que ha
h de compllimentar l'e
entitat financera (és imprescindiible omplir-la)
Les dade
es precedents coincideixe
en amb les e
existents en aquesta ofic
cina i la sign
natura és l'au
utoritzada
per dispo
osar dels fon
ns del compte esmentat.

El director/L
La directora

Segell

He lle
egit la inform
mació bàsica sobre prote cció de dade
es que constta al revers d
d'aquesta so
ol·licitud.
prescindible omplir tots els
e camps
Nota: imp
Informac
ció bàsica sobre
s
prote
ecció de dad
des
Identificació del tracta
ament: Gesttió d’interesssats en procediments
Responsable del tracttament: Ajun
ntament de Celrà
Finalitat d
del tractament: Gestió d’interessats en procedim
ments
Legitimac
ció: compliment d’una ob
bligació lega l.
Drets de les persones destinatàrries: podeu ssol·licitar l’accés, rectific
cació o suprressió de les
s dades, i la
limitació o oposició al tractament.

Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els
e detalls deel tractamen
nt de dadess
podeu acccedir a l’apartat “proteccció de dadess de caràcterr personal” de
d la pàgina w
web de l’Aju
untament de
Celrà.
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Protecció de
e dades
MARC NORM
MATIU
El model de gestió de la privacitat i la
a protecció de
e dades de l’A
Ajuntament de Celrà es fo
onamenta en el Reglamentt
2016/679 de
el Parlament Europeu i del Consell de 2
27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones
s
físiques pel que fa al trac
ctament de da
ades persona ls i a la lliure
e circulació d’a
aquestes dade
es, i pel qual es deroga la
Directiva 95//46/CE.
DELEGAT D
DE PROTECCI
IÓ DE DADES
S
La gestió de
e la privacitatt és coordinada pel Deleg at de Protecc
ció de Dades i es realitza d’acord amb
b els principis
s
relatius al trractament de
e les dades re
ecollits a l’artticle 5 del RG
GPD. Contacte
e: Assessoria
a jurídica LEG
GALMENT. Tel
3497222169
91. dpd@legalment.net.
REGISTRE D
D’ACTIVITAT
TS DE TRACT
TAMENT
En base a la informació requerida a l’art. 30 del RGPD, l’Ajun
ntament ha aprovat el Reg
gistre de les Activitats de
e
Tractament d
de l’Ajuntame
ent de Celrà amb efectes a partir del dia 25 de maig de
d 2018, amb els contingutts que figuren
a la pàgina w
web de l’Ajunttament (www.celra.cat).
La informació sobre prote
ecció de dades
s continguda a
als formularis
s consta de du
ues capes: un a primera cap
pa es troba al
mateix formulari i la segona a la seu electrònica.
En el cas dels tractaments basats en el consentimen
nt, aquest es pot retirar en qualsevol mo
oment. Si es dona aquesta
circumstànciia, l’Ajuntame
ent deixarà de tractar les da
ades sobre les
s quals s’ha re
etirat aquest cconsentiment..
DRETS
La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones
s garantir un control efecttiu sobre les seves dades.
Aquests dretts, que només
s poden ser ex
xercits pel pro
opi interessat o per un reprresentant deg
gudament acre
editat per llei,
són els que s
s’indiquen tot seguit:
Dret d'accé
és
L'interessat tté dret a sabe
er si el responsable del tracctament tracta
a dades personals seves i, ssi és així, té dret
d
a accedir
a aquestes d
dades i a obtenir informació
ó.
Dret de rec
ctificació
Està vinculatt al caràcter in
nexacte o inco
omplet de les dades.
L'interessat té dret a rec
ctificar les seves dades pe
ersonals inexa
actes i que es completin lles seves dad
des personals
s
incompletes,, fins i tot mitjjançant una declaració
d
add icional.
Dret de sup
pressió (drett a l'oblit)
L’interessat tté dret a obte
enir la supress
sió de les seve
es dades personals ("dret a l'oblit").
Dret d'opos
sició
L’interessat tté dret a opos
sar-se al tracttament de les seves dades personals.
Dret a la lim
mitació del trractament
És un dret d
de la persona interessada consistent
c
a m
marcar les sev
ves dades de caràcter perssonal conserv
vades, amb la
finalitat de limitar-ne el tractament en
e el futur. L
La limitació del tractamentt suposa que
e, a petició de
d la persona
interessada, les seves dad
des personals es deixen de tractar.
Dret a la po
ortabilitat
L’interessat té dret a rebre les dades personals q
que ha facilittat a un resp
ponsable del tractament en
e un formatt
estructurat, d'ús comú i de
d lectura mecànica, i a tra
ansmetre-les a un altre res
sponsable, si e
es compleixen
n els requisits
s
següents: El tractament es
e basa en el consentiment
c
o en un contrracte i el tracttament es fa p
per mitjans au
utomatitzats.
CONTACTE
En cas que la persona interessada con
nsideri que ells seus drets no han estatt atesos adien
ntment, pot presentar
p
una
petició documentada al Delegat
D
de Pro
otecció de Da des de l’Ajuntament de Ce
elrà:Assessoria
a jurídica LEG
GALMENT. Tel
3497222169
91. dpd@legalment.net
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