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DADES DEL CREDITOR/A
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Informació bàsica de protecció de dades personals
Responsable del tractament: Ajuntament de Salt
Finalitat: procedir a donar-lo d'alta com a proveïdor de serveis o obres, manteniment de la relació contractual i facturació.
Legitimació: compliment de relació contractual
Destinataris: les dades es comuniquen a l'Administració Tributària i a entitats bancàries per a l'abonament de factures. Es poden comunicar a la Sindicatura de Comptes i a persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa l'Ajuntament en compliment de les obligacions de publicitat activa.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Salt
Trobareu més informació sobre protecció de dades en el següent enllaç.
Aquestes dades es declaren a efectes de pagaments per transferència bancària d’obligacions a favor de creditors de l’Ajuntament de Salt, i sota les següents condicions:
 
         - Aquesta declaració és vàlida per temps indefinit.
 
         - En cap cas s’acceptaran altes o canvis de compte que únicament constin en factures, albarans o documents anàlegs. 
 
         - La incorporació de les dades comunicades en la present declaració, suposa que es donin de baixa totes les comunicades amb anterioritat.
 
CAL ADJUNTAR A LA PRESENT DECLARACIÓ:
 
         1.- CÒPIA NIF/NIE
 
         2.- DOCUMENT QUE ACREDITI LA TITULARITAT DEL COMPTE BANCARI:
 
         · Persona jurídica: Signatura i segell de l’entitat financera; o aportar certificat emès per l’entitat financera amb signatura original. En cas que l’entitat financera emeti el certificat amb signatura electrònica aquesta haurà de contenir certificat electrònic verificable per una entitat de certificació.
 
         · Persona física: Adjuntar qualsevol document que relacioni el titular amb el número de compte bancari IBAN com ara: extracte bancari, rebuts o qualsevol altre document emès per l’entitat financera on consti el creditor titular i número de compte.
 
         3.- PERSONES FÍSIQUES: CAL ADJUNTAR COMUNICACIÓ A EFECTES D'IMPOSTOS. Trobareu el model a l’espai del proveïdor www.viladesalt.cat/tramits
 
 
Declaro que les dades que consten en aquest document són certes i que em comprometo a comunicar-ne qualsevol variació. 
 
Codi classificació: E053 Codi tipus document: TD11-021
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