FITXA MANTENIMENT DE TERCERS PERSONA FÍSICA

A) DADES DEL TERCER
NOM I COGNOMS

D.N.I. o N.I.E.

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIONS

MUNICIPI

C.P.

PROVINCIA

CORREU ELECTRONIC

TELÈFON

B) DADES DE L'ENTITAT FINANCERA
ENTITAt FINANCERA

ADREÇA DE LA SUCURSAL

BIC o SWIFT

I B A N

C) DECLARACIÓ

Que són certes les dades reflectides i que identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels quals desitge rebre els
pagaments que, en qualitat de proveïdor de L' Ajuntament de Riba-roja de Túria, em puguen correspondre.
Signatura de la persona interessada

D.N.I., N.I.E. o C.I.F.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

D) *SIGNATURA I SEGELL (A OMPLIR PER L'ENTITAT FINANCERA)
VºBº Signatura i segell

En qualitat de :
D.N.I., N.I.E. o C.I.F.

Signatura.

NOTA: Qualsevol modificació posterior, que afecte a les dades consignades, (canvi de titularitat, poder, número de
compte, entitat financera, etc.), deurà comunicar-se i omplir nova fitxa de manteniment de tercers.
L'Excel·lentíssim Ajuntament de Riba-roja de Túria, com a Responsable del tractament de les seues dades, li informa que els mateixos podran ser utilitzats per a
l'exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències, la legitimació dels quals està basada en l’exercici de poders públics atorgats a esta Entitat i
el consentiment de l’interessat. Se cediran dades, si és el cas, a altres Administracions Públiques i als encarregats del tractament de les dades. Les dades seran
conservades durant el temps necessari per a poder complir amb les obligacions legals que comanda la normativa administrativa. El sol·licitant accepta que les
seues dades personals identificatives i els resultats derivats del procés administratiu siguen publicats en la web municipal durant el termini de temps pertinent. De
conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (EU) 2016/679 i Llei Orgànica de Protecció de Dades a
Espanya, els interessats podran exercitar els seus drets reconeguts del tractament per mitjà d’instància presentada davant del Registre General, adjuntant
fotocòpia del DNI o a través de la seu electrònica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Més informació: http://www.ribarroja.es/privacitat

