SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA PER A COBRAMENTS DE LIQUIDACIONS (SEPA)
☐ Alta
☐ Baixa
☐ Modificació de dades del deutor
I. Dades del deutor
NIF / NIE / CIF:

Nom i cognoms / denominació social de l’entitat:

Domicili fiscal:

Municipi:

Província:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

II. Dades del representant del deutor, si procedeix
DNI / NIE:

Nom i cognoms:

III. Compte bancari que es desitja donar d’alta al Fitxer de Tercers. Codi IBAN imprescindible.
Nom entitat financera

Codi IBAN:
Codi BIC:
IV. Compte que es desitja donar de baixa al Fitxer de Tercers. Codi IBAN imprescindible.
Codi IBAN

Sota la meva responsabilitat declaro que aquestes dades corresponen al compte corrent o llibreta d’estalvi obert a nom
meu.
PROTECCIÓ DE DADES: El Consell Comarcal de la Noguera i tot el seu personal es comprometen a tractar de forma absolutament confidencial
totes les seves dades de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
El sotasignat autoritza al Consell Comarcal de la Noguera a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta autorització de manera expressa, precisa,
inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i la LOPDGDD s’informa de les següents dades:
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Consell Comarcal de la Noguera NIF: P7500005I Carrer d’Àngel Guimerà, 28-30, 25600 Balaguer (Lleida) Telèfon:
973 44 89 33 consell@ccnoguera.cat
Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades dirigint-se per escrit a l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat
FINALITAT DEL TRACTAMENT: Es tractaran les dades personals per a la gestió de cobraments de liquidacions i gestions administratives derivades.
CONSERVACIÓ DE LES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol•liciti la supressió per part de l'interessat i durant
el temps necessari per a complir amb les obligacions legals.
DESTINATARIS: Les seves dades seran tractades per Consell Comarcal de la Noguera i altres entitats publiques o privades, col•laboradores i/o prestadors
de serveis.
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no
ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades, per escrit, a l'adreça de correu: dpd@ccnoguera.cat,
havent-se d'identificar degudament i sol•licitar clarament el dret a exercir.

Diligència de conformitat de l’Entitat

………..….., …….. d………..………................... de 20.….

Aquestes dades coincideixen amb les
que consten en aquesta oficina.
Director/a

Signatura i segell

Signatura
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