SOL·LICITUD D'ALTA O MODIFICACIÓ COM A
CREDITOR A EFECTES ECONÒMICS
ALTA

MODIFICACIÓ

DADES PERSONALS
Nom / Raó social
NIF /NIE / Passaport

Empleat del CIE

SI

NO

Domicili fiscal
Carrer

Núm.

Localitat

Pis

Codi postal

Telèfon mòbil

Telèfon fixe

Adreça correu electrònic
Sol·licit rebre notificacions per mitjans electrònics

SI

NO

(obligatori si es tracta d'una persona jurídica)

DADES BANCÀRIES
Entitat
Domicili oficina
Població
IBAN (codi internacional)
Codi SWIFT / BIC

Certificat de conformitat de l'Entitat Bancària

DILIGÈNCIA: El sota firmant es responsabilitza de totes les dades detallades anteriorment, que identifiquen el compte i
l'entitat financera a través dels quals es desitja rebre els pagaments que corresponguin, exonerant el Consell Insular de
responsabilitats derivades d'errors o omissions de les dades aportades.

Eivissa,

de/d'

Signat,
Persona física,

de
Signat,
Persona jurídica,

(signat pel responsable de l'empresa o associació amb poders
suficients i certificat de representació)
NOM / DNI / CÀRREC

De conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l'interessat queda informat de que
les dades personals recollides en aquest formulari seran objecte de tractament
automatitzat i incorporats a un fitxer de base de dades del qual el Consell Insular d'Eivissa
és titular i responsable, amb la finalitat de rebre pagaments de la Tresoreria de la
Corporació o dels seus organismes autònoms. L'interessat queda igualment informat
sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Us informam que el Consell Insular d'Eivissa és responsable del tractament de les dades
indicades en aquest document, amb les finalitats de gestió comptable i dels pagaments
que el Consell us hagi de fer, ja sigui per obligació contractual, per acord de la Corporació
o per imperatiu legal.
A aquestos efectes, les dades podran ser cedides a les entitats financeres que presten
serveis al Consell Insular, i també a les autoritats tributàries o a altres organismes públics
quan sigui necessari per a l'acompliment dels tràmits i les obligacions que se'n derivin.
Les dades facilitades seran conservades durant el temps que sigui necessari i en la forma
prescrita per donar compliment a les obligacions comptables i tributàries, així com a les
instruccions de gestió documental i arxiu del Consell Insular d'Eivissa.
Per garantir la seguretat dels pagaments, amb l'entrega d'aquest document autoritzau al
Consell d'Eivissa a verificar, amb la vostra entitat financera, que sou titular del compte
bancari indicat.
La inclusió de dades falses, incompletes o inexactes en aquest document, així com la
falta de comunicació de qualsevol variació o modificació, pot donar lloc a anomalies en els
pagaments.

