SOL·LICITUD DOMICILIACIÓ DE
PAGAMENT EN ENTITAT BANCÀRIA
“ESCOLA DE MATÍ / VESPRADA”
Ref.- EX-051-V

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

TITULAR (COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL)

NIF/CIF

REPRESENTANT (COGNOMS I NOM)

NIF

DOMICILI ALS EFECTES DE NOTIFICACIONS

TELÈFON

LOCALITAT

B

PROVÍNCIA

C. POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

DADES BANCÀRIES

SWIFT BIC

(8 ó 11 dígits)

NÚM. DE COMPTE - IBAN

C

(2+2+20 dígits)

ALTRES DADES / OTROS DATOS

CONCEPTE TRIBUTARI :

ESCOLA DE MATÍ

NOM MENOR

D

ESCOLA DE VESPRADA
NOM COL·LEGI

ESCOLA DE MATI I VESPRADA
MES INICI DOMIC.

NÚM. AUTOLIQUIDACIÓ

DOCUMENTACIÓ
DOCUMENT ACREDITATIU DE LA TITULARITAT DEL COMPTE BANCARI O CERTIFICAT DE L'ENTITAT FINANCERA.
DOCUMENT ACREDITATIU D'AUTORITZACIÓ DE LA PERSONA TITUAR DEL COMPTE AMB CÒPIA DEL DNI QUAN NO COINCIDISCA
AMB EL TITULAR DEL REBUT.

E

AUTORITZACIÓ

MITJANÇANT LA FIRMA D'AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, EL TITULAR DEL COMPTE BANCARI AUTORITZA A L'AJUNTAMENT
D'ALMASSORA A ENVIAR INSTRUCCIONS A L'ENTITAT DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI PER A DEURE EL SEU COMPTE I A L'ENTITAT
PER A EFECTUAR ELS DEUTES EN EL SEU COMPTE SEGUINT LES INSTRUCCIONS DE L'AJUNTAMENT D'ALMASSORA.
Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'AJUNTAMENT D'ALMASSORA, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar la gestió
administrativa dels assumptes a la Gestió i Recaptació Tributària en l'exercici de les funcions pròpies que té atribuïdes en l'àmbit de les seues competències i, en particular,
per a l'atenció de sol·licitud instada en el present document.
Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si escau, pel temps de resolució d'un procediment contenciós
administratiu derivat. No obstant açò, les dades podran ser conservats, si escau, amb finalitats d'arxiu d'interès públic, finalitats de recerca científica i històrica o finalitats
estadístiques.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 58/2003,
de 17 de desembre, General Tributària; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local; Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei Reguladores de les Hisendes Locals) en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits.
Les dades podran ser cedides o comunicades a altres òrgans de l'Administració Local; Altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma; Altres òrgans de
l'Administració de l'Estat; Hisenda Pública i Administració Tributària; Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic; Bancs, Caixes d'Estalvi i Caixes Rurals; Òrgans judicials; i
aquells als quals siga necessari o obligatori cedir aquestes per a poder gestionar la seua sol·licitud, segons Llei.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si escau, Oposició. A aquests efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de
l'Ajuntament Plaça de Pere Cornell 1 o, si escau, al nostre Delegat de Protecció de Dades (dpo@almassora.es).
En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o
document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document
identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es).

El titular del compte

Firma:

,

de 20

Nota informativa.- Aquesta sol·licitud tindrà validesa per a successius venciments, per temps indefinit, de no haver-hi indicació en contra.
- S'entendrà que el contribuent renúncia a esta domiciliació si no pogueren fer-se efectius els valors per falta de provisió de fons o per qualsevol altra
circumstància. En tals casos quedaran incursos en apremi.
-Qualsevol modificació en les dades del rebut domiciliat, causarà l'anul·lació de la domiciliació.
ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT D’ALMASSORA
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