ANNEX II.
ACREDITACIÓ DEL COMPTE BANCARI
DADES PERSONALS
LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

DNI

VIA PÚBLICA

CODI POSTAL

POBLACIÓ

TELÈFON

CORREU ELECTRÒNIC

DADES BANCÀRIES
ENTITAT BANCÀRIA

CODI IBAN

DILIGÈNCIA DE CONFORMITAT
Les dades antecedentes coincideixen
amb les que consten en aquesta oficina

____________, _____ , de _______________ de 2019.
Signatura de
la persona interessada

El director/a,

[Firma i segell]
De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, posem en el seu coneixement que:

1.- El responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal és l'Ajuntament de Calvià, titular del CIF
P0701100J, amb domicili 07184 Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle núm. 1.
2.- Les dades de contacte del delegat de protecció de dades de l'Ajuntament són: dpd@calvia.com
3.- La finalitat amb la qual es tracten les seves dades és la gestió de la comptabilitat municipal; gestió d'ingressos i despeses;
gestió de proveïdors i creditors.
4.- La base legal per al tractament de les seves dades és el desenvolupament de les competències municipals conferides per
la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

5.- La informació es conservarà d'acord amb els criteris i terminis establerts en la Llei 15/2006, del 17 d'octubre, d'arxius i
patrimoni documental de les Illes Balears.
6.- Cessions de les dades previstes: a la Hisenda Pública i Sindicatura de Comptes, així com a aquelles entitats bancàries o
caixes d'estalvi a través de les quals la Corporació gestiona els seus pagaments.
7.- Podrà exercir, en els casos i forma prevists en la legislació vigent, els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, oposició i portabilitat al Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calvià, carrer Julià Bujosa Sans, Batle, núm.
1 (Calvià).
8.- En tot cas, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Podeu trobar més informació
al respecte a la seva pàgina web: www.agpd.es.

(Marqui el que correspongui)

EXEMPLAR PER A LA TESORERIA
EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA

SR. BATLE DE L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ

