Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments
d’ASSISTÈNCIA INTEGRAL SOCIAL I SANITÀRIA
I. Dades del creditor
Cognoms i nom / raó social:
NIF/CIF:

Domicili:

Telèfon:

Població:

Fax:

Adreça correu electrònic:

C.P:

Persona de contacte (i número de telèfon i adreça correu electrònic, en cas que sigui diferent de l’anterior):

II. Alta o modificació de les dades bancàries
Denominació de l'entitat:
Domicili de l’oficina:
CODI IBAN

CODI BIC
III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d'estalvi
Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes. Signatura

Data:

de

de

IV. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible d'emplenar)
Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada per
disposar dels fons del compte esmentat

El director/La directora

Segell

Aquest document mantindrà la seva validesa mentre que l’interessat no el revoqui expressament per un de nou.
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us
informen que les dades facilitades mitjançant aquesta instància seran tractades amb la finalitat de portar a terme la gestió del procediment
administratiu relatiu a allò que heu exposat i/o sol·licitat, podent ser cedides a altres administracions i/o institucions per a poder realitzar el
tràmit que heu sol·licitat o quan siguin requerides per les autoritats públiques competents i de conformitat amb les disposicions legals i
reglamentàries aplicables en cada moment.
Tanmateix us informem que la base jurídica del tractament és el vostre consentiment, essent el responsable del tractament Assistència
Integral Social i Sanitària -AISSA (C/Sant Josep 16-22 de Vilanova i la Geltrú) i davant del qual podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades, adreçant-vos al Delegat de Protecció de dades per correu electrònic a lopd@aissa.cat.
Per a més informació, podeu consultar la nostra política de privacitat.
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