FITXA DEL CREDITOR
COMUNICACIÓ
CREDITOR

D’ALTA

O

MODIFICACIÓ

DE

DADES

DEL

Dades del creditor
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Representant
Nom i cognoms:
NIF:
Càrrec a l'empresa:
Data dels poders:

Notari:

Dades per notificacions
A l'atenció de:

NIF:

Adreça:
Municipi:

CP:

D'acord amb la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics i a altra legislació vigent, AUTORITZO al Consorci del Ter en
relació amb aquesta sol·licitud, que m'enviï comunicacions a l'adreça de
correu electrònic següent:

Alta o modificació de dades bancàries

Denominació de l’entitat bancària o d’estalvi:
Número de compte – Codi Iban – Codi swift/Bic:
Adreça:
Diligència de conformitat de l’entitat de crèdit (signat segellat)

Declaració responsable per a persona física/jurídica. Capacitat per
contractar amb l'administració pública
Declaro sota la meva responsabilitat que reuneixo totes i cadascuna de
les condicions exigides per a contractar amb l'administració pública, i no
estic incurs en cap de les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat que
assenyala l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del
sector públic.
SI / NO:
Autoritzo al Consorci del Ter a l’obtenció de les dades de l’Agència
Tributaria i de la seguretat social que siguin necessàries per acreditar
estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
Advertència

* Aquesta autorització és vàlida per temps indefinit i es pot modificar
omplint de nou aquest formulari i lliurant-lo a les oficines del
Consorci del Ter. Comunicar-ho al Consorci del Ter és responsabilitat
del creditor. El creditor queda assabentat que el Consorci del Ter
no accepta canvis de compte que constin a les factures o que arribin
per altres mitjans.
Data i signatura del/de la creditor/a

Documentació adjunta:

Informació bàsica sobre el tractament de dades

Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre (LOPDGDD) i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD)

Responsable del tractament: CONSORCI DEL TER
Finalitat del tractament: Realitzar les nostres activitats per crear i gestionar serveis o activitats d’interès comú a tot el territori del
riu Ter i informar-ne.
Legitimació del tractament: Poder realitzar les nostres activitats i que l’interessat hi participi i pugui estar-ne informat.
Comunicació de dades: No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.
Durada: Temps necessari per complir obligacions legals.
Drets: Accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, això com reclamar davant l’APDCAT, com
s’explica a la informació addicional.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre el tractament de dades a la política de privacitat
de la nostra web www.consorcidelter.cat

