SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENT A TERCERS
ENTITAT / CENTRE
Nom de l’entitat

NIF

Domicili

Número

Població

Provincia

Telèfon

Fax

Pis

Porta

Codi postal

Adreça electrònica

Sigles

DADES DE LA TRANSFERÈNCIA
Denominació de l’entitat bancària
País DC

Codi banc Oficina

DC

Compte

IBAN

SWIFT

Domicili

Número

Població

Provincia

Pis

Porta

Codi postal

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades a dalt indicades corresponen amb el compte corrent o llibreta d’estalvis oberta
a nom de l’entitat.
Signatura

Badalona,

de

de 20

Diligència de conformitat de l’entitat bancària. Les dades a dalt indicades coincideixen amb les existents en aquesta oficina.

El / la directot / a

Signatura i segell

Les factures s’han de presentar també relacionades i numerades en un full on consti el nom del centre / llar, el número de factura,
el concepte i l’import de cada una d’elles. Cal adjuntar tota aquesta informació a la sol·licitud de subvenció.

Informació sobre les vostres dades personals:
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us proporcionem informació que heu de conèixer en relació a l’ús de
les dades personals que us sol·licitem en aquest formulari. Us
recordem que, per gestionar aquesta sol·licitud, ens heu de
proporcionar tota la informació assenyalada com a obligatòria i
que les dades s’incorporaran al fitxer identificat. Teniu dret a accedir, rectificar, cancel·lar les vostres dades i oposar-vos al seu
tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent.

Responsable del fitxer:

Ajuntament de Badalona

Adreça:

Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

Identificació del fitxer:

Foment i suport al teixit associatiu

Finalitat del fitxer:

Tramitar de les sol·licituds de subvencions, serveis i recursos destinats
a entitats i associacions

Cessions previstes:

Sense cessions

Exercici de drets:

Servei d’Atenció al Ciutadà
Registre General
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12

