
Ajuntament
de Begues

Av. Torres Vilaró, 4
08859 Begues, Barcelona

T. 936 39 05 38 Fax. 93 639 00 18
begues@begues.cat

Dipositària. Sol·licitud

de transferència bancària
per a pagaments de l’ajuntament a creditors particulars

Titular del compte corrent o llibreta d’estalvis

Entitat bancària

D’acord amb el que estableix l’article 13 del Reglament General de protecció de dades , us informem que les dades facilitades seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de l’Ajuntament de Begues , les dades seran  utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els drets 
d’accés, rectificació , supressió , portabilitat, limitació o oposició i  a retirar el consentiment, si s’escau,  mitjançant la remissió d’un escrit al Delegat de protecció de dades per 
correu postal a Av. Torres Vilaró, 4. 08859 Begues (Barcelona) o dirigint-se a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Begues 
www.begues.cat. Tanmateix teniu dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT DE L’ENTITAT
Les dades antecedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura autoritzada per disposar dels fons del compre esmentat

L’entitat, Banc o Caixa, a més de reconèixer la signatura, hauria de garantir la precisió de les dades, havent de ser consultades a la Guia de la Banca per a obtenir el núm. de 
Clau u per tal d’evitar que el compte no tingui més núms. que els necessaris.

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades antecedents corresponen al compte corrent o llibreta d’estalvis obert a nom meu.

Nom i cognoms ___________________________________________________________________________________________ 

NIF _____________________   Adreça __________________________________________________________________________   

Població ____________________________   Provincia _______________________   Codi Postal __________   País _______________

Domicili ___________________________________________________________________________________________________   

Població ____________________________   Provincia _______________________ 

Denominació _______________________________________________________________________________________________

SWIFT BIC

Número de compte - IBAN (24 dígits)

E S - - -- -

Begues,               d                                               de 20                      Signatura,

El/la director/a

Signatura,
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