Ajuntament de Banyoles
Tresoreria

Alta

Tel. 972 57 50 07

Modificació

Fax 972 58 35 40
hisenda@ajbanyoles.org

Dades del creditor (Important: Cal que adjunteu una còpia del NIF/CIF)
NIF/CIF
Nom / Raó social
Adreça
Codi postal

Localitat

Telèfon

Mòbil

Fax

Adreça Electrònica
Representant (*)

NIF

(*) obligatori per empreses i entitats

:

Autoritzem a l’Ajuntament de Banyoles a realitzar les notificacions i comunicacions electròniques, relacionades
amb la tramitació i pagaments de factures, a l’adreça de correu electrònic indicada.

Dades bancàries (A validar per l’entitat financera)
Nom entitat financera
CODI IBAN

(Signatura, segell i data del creditor o del seu representant)

Validació entitat financera (signatura i segell)



La persona que signa manifesta que les dades anteriors, tant generals com bancàries, són correctes i certes i que les
dades bancàries facilitades són titularitat del creditor identificat en aquesta fitxa, exonerant a l’Ajuntament de Banyoles
de qualsevol responsabilitat derivada d’una no coincidència entre el creditor i el titular del compte bancari.



Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors de
l’Ajuntament.



Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit, en el supòsit de modificació, la designació del nou compte bancari
anul·la les anteriors dades bancàries de que disposava l’Ajuntament de Banyoles. El creditor queda assabentat que
l’Ajuntament de Banyoles no acceptarà altes o canvis de compte que constin a les factures o que arribin per altres
mitjans.



L'Ajuntament de Banyoles, com a responsable del tractament, tractarà les seves dades amb la finalitat de donar-lo
d'alta com a creditor, manteniment de la relació contractual i facturació. La legitimació del tractament serà en
compliment de la relació contractual. Les dades es comunicaran a l'Administració Tributària i a entitats bancàries per a
l'abonament de factures. També es podran comunicar a la Sindicatura de Comptes i a persones que accedeixen a la
informació per a la difusió que en fa l'Ajuntament en compliment de les obligacions de publicitat activa. Els creditors
podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament
adreçant-se a l'Ajuntament de Banyoles. Podran consultar més informació addicional sobre la nostra política de
protecció de dades a la web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Banyoles.
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