Excmo. Concello da Estrada

Departamento de Tesourería

FICHA DE DATOS BANCARIOS DE PROVEDOR
DATOS XERAIS DO PROVEDOR
Nome ou Razón
Social

CIF ou
NIF

Enderezo
Teléfono

Fax

e-mail

DATOS DO REPRESENTANTE (SÓ NO CASO DO INTERESADO PERSOA XURÍDICA)
Nome

NIF

Cargo

DATOS BANCARIOS DO PROVEEDOR
Banco
Nº de conta IBAN
Código BIC

A partir da data solicito que todos os pagos do Concello o noso favor se realicen á conta anterior da nosa titularidade,
responsabilizándome da veracidade dos datos asinados.
A Estrada _____ de __________________________ de 20______
Asinado:

Confirmación de datos polo banco ou caixa.
Non será necesaria a sinatura e selo de entidade bancaria cando a solicitude se xunte:
- no caso de persoas xurídicas certificado bancario de titularidade da conta
- no caso de persoas físicas certificado bancario de titularidade da conta, copia da primeira folla da libreta da
conta bancaria ou copia de recibo domiciliado con cargo en dita conta, que conteña código IBAN.
Faise constar a conformidade cos datos anteriores:
A Estrada _____ de __________________________ de 20______
Sinatura e selo da entidade bancaria:

Unha vez cumprimentada esta ficha, e, de ser o caso, conformada pola entidade financeira correspondente, deberá ser
entregada na Tesourería do Concello por calquera dos seguintes medios:
- na tesourería do Concello da Estrada, no primeiro andar da caso do Concello
- por correo ordinario a dirección Praza da Constitución nº 1, CP 36680 A Estrada (Pontevedra)
- por correo electrónico a: tesoureria@aestrada.es
Aviso legal:
Os datos facilitados por vostede serán incluídos nun ficheiro titularidade do Concello, ca finalidade de xestionar as peticións manifestadas no presente
documento.
Así mesmo informámoslle que os seus datos non serán cedidos a terceiros, salvo que sexan comunicados as entidades públicas, as cales sexa necesario ou
obrigatorio cederlles estes para poder xestionar a súa solicitude, así como nos supostos previstos segundo a lei.
Conforme ao disposto na Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, vd. pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e no seu caso oposición enviando o representado unha solicitude por escrito, acompañada dunha fotocopia do seu DNI., ou outro documento
acreditativo equivalente, a: Concello da Estrada (rexistro de entrada) praza Constitución nº 1 CP 36680 A Estrada (Pontevedra)

