Domiciliació bancària per a l’ocupació d’una plaça d’aparcament de
camions
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

NIF-NIE-Passaport

Adreça
Telèfon

Codi Postal

Població

Correu electrònic

Sol·licito
Que a partir de la data i fins a nova ordre, el pagament dels rebuts de l’Ajuntament de Riudoms, s’efectuï amb càrrec al
compte bancari que s'indica a continuació.
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ORDRE SEPA - Dades del creditor
Identificació: P4313100B
Nom del creditor: AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Adreça: C/MAJOR,52
Codi postal – Població – Província: 43330 – Riudoms (Tarragona)
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) Ajuntament de Riudoms a enviar ordres a la
vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports
corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de Ajuntament de Riudoms. Entre altres, teniu dret a ser
reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat
financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de
la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a
la seva disposició en la seva entitat.

Dades del deutor
Nom del deutor

NIF/CIF/Passaport

Adreça de l’entitat bancària
Codi Postal, Població i Província de l’entitat bancària
Codi Swift/BIC
Compte bancari
Tipus de pagament
✘

Pagament recurrent

Pagament únic
,

de

de

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer denominat
Taxes, tributs i impostos responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE RIUDOMS, i seu social al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar
la seva petició i Gestió i control de tots els tributs, impostos, taxes i altres fets impositius del consistori. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el
dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci al C/Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona) o bé per correu electrònic a ajuntament@riudoms.cat
S’informa que també pot presentar una reclamació, si així ho considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de
Dades a protecciodedades@riudoms.cat

Signatura de la persona sol·licitant

Signatura de la persona titular del compte

Segell de l’administració
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