Imprimir formulario
REGISTRE D'ENTRADA / REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD MANTENIMENT DE TERCERS
SOLICITUD MANTENIMIENTO DE TERCEROS

DADES SOL·LICITANT I DOMICILI FISCAL

(1)

/ DATOS SOLICITANTE Y DOMICILIO FISCAL

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social:

Domicili / Domicilio:

(1)

Telèfon / Teléfono:

DNI/NIE/CIF:

Localitat / Localidad:

Província / Provincia:

Fax:

Codi postal / Código postal

Adreça electrònica / Correo electrónico

DADES DE L'ENTITAT FINANCERA / DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA
Entitat financera / Entidad financiera:

País i número de
control

Adreça de l'entitat / Dirección de la entidad:

Entitat

Sucursal

Dígits de
control

Número de compte corrent o llibreta

EXPOSE / EXPONGO:
Que són certes les dades personals i bancàries de dalt, per tant / Que son ciertos los datos bancarios de arriba, por tanto:
SOL·LICITE / SOLICITO
Una alta de tercer nova / Una alta de tercero nueva
Una modificació d'un compte de tercer ja existent / Una modificación de una cuenta ya existente

SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA DE L'ENTITAT BANCÀRIA / FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA Y LA ENTIDAD BANCARIA

Data i signtaura/segell / Fecha y firma/sello

Vistiplau de l'entitat financera (segell) / Visto bueno de de la entidad financiera (sello):

Vva. de Castellón,

Vva. de Castellón,

de/d'

de

de/d'

de

(1) PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Vva. de Castellón i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a
l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les competències de la sol·licitud del manteniment de tercers. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà
exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre General de l'Ajuntament de Vva. de Castellón.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros propiedad del Ayuntamiento de Vva. de Castellón y podrán ser utilizados por el titular del fichero para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de las competencias de la solicitud de mantenimiento de terceros. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante e Registro General del Ayuntamiento de Vva. de Castellón.
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