MODEL II

601-50-61 – 2 ESPORTS

TERCERS

ALTA
MODIFICACIÓ
S'HAURÀ D'ADJUNTAR FOTOCÒPIA DEL DNI

DADES GENERALS
DNI ___________________
ESPORTISTA
_____________________________________________________________________________________
DOMICILI ___________________________________________________ TELÈFON _________________
MUNICIPI ___________________ EDAT_________ PROVÍNCIA ____________ CODI POSTAL ________
TUTOR LEGAL ________________________________________________DNI ____________________
TELÈFON _________________ CORREU ELECTRÒNIC ________________________________________

DADES BANCÀRIES

(PER A PAGAMENT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA)

El titular del compte corrent baix expressat coincideix amb l’/la esportista o tutor/a legal que figura en les DADES
GENERALS

CODI BIC _________________ DESCRIPCIÓ BIC _____________________________________________
CODI IBAN ___________________________________________________________________________
DILIGÈNCIA: El/la sotasignat es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant generals com a bancàries, que
identifiquen el compte i l'ENTITAT FINANCERA a través de les quals es desitja rebre els pagaments que puguen correspondre,
quedant l'Ajuntament de Paiporta exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d'errors o omissions en els mateixos.

D

DE

B) Tutor legal (a emplenar per la persona responsable de

A) Esportista

l’/la esportista que tinga el poder suficient per a açò)

SIGNAT __________________________________
DNI _____________________________________
SIGNAT _______________________________

Pare/Mare_________________________________

CERTIFICAT DE L’ENTITAT FINANCERA, indicant la conformitat de les dades del titular del compte a dalt indicat.
D

DE

(SEGELL I SIGNATURA)

Nota: Qualsevol modificació posterior que afecte a les dades consignades (canvi de titularitat, poder, nº
de compte, entitat financera, etc.), haurà de comunicar-se i s’emplenarà una nova fitxa de manteniment
de tercers.
Segons la Llei Orgànica 1511999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'Ajuntament
de Paiporta incorporarà les seues dades a fitxers, que s'utilitzaran per a les finalitats d'aquesta sol·licitud i no se cediran a cap
tercer, excepte per obligacions legals i a altres administracions públiques que siguen les destinatàries del tractament.
Addicionalment, autoritza l'Ajuntament de Paiporta a comprovar i completar les dades necessàries per a aquesta sol·licitud,
consultant tant els seus propis arxius com els d’altres administracions públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca's per escrit a l'Ajuntament a la següent adreça: carrer Mestre Músic Vicent
Prats i Tarazona, s/n · 46200 Paiporta, adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.

