ÀREA DEL SAC
Gestió Administrativa dels Centres Educatius
ANNEX 3
COMUNICAT DE DADES FISCALS I BANCÀRIES
A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
DADES FISCALS I BANCÀRIES DEL CREDITOR
NOM I COGNOMS
DNI/NIF
ADREÇA
CODI POSTAL
POBLACIÓ
PROVÍNCIA
CONTACTE

TELÈFON
E-MAIL

DADES BANCÀRIES PER PAGAMENTS PER TRANSFERÈNCIA
NÚMERO DE COMPTE IBAN

ES5X
DENOMINACIÓ DE L'ENTITAT BANCÀRIA O D'ESTALVI
* És obligatori omplir totes les dades

Declaro que aquestes dades són certes i per acreditar la titularitat del compte
indicat aporto la següent documentació (escollir la que correspongui):
Certificat de titularitat emès electrònicament.

Signat

Diligència de conformitat de l’Entitat
per fer constar que aquestes dades coincideixen
amb les existents en aquesta Oficina
Signat i Segellat per l’Entitat
,

de

de 2019.

En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del
següent, en relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Ensenyament
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona - Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona. Telèfon 977 296 600. Seu electrònica:
https://seuelectronica.dipta.cat
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, 100 - 43003 Tarragona. Telèfon: 977 296 603. Correu electrònic: DPD@dipta.cat.
Finalitat del tractament: Gestió de l’activitat acadèmica dels centres educatius de la Diputació de Tarragona
Legitimació del tractament: Per a l’activitat docent: Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació / Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa / Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Per a altres activitats o finalitats: el consentiment de la persona interessada, del titular de la pàtria potestat o tutela o del representant legal.
Procedència dades: De la persona interessada, del titular de la pàtria potestat o tutela o del representant legal.
Destinataris dades: Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació) i Diputació de Tarragona.
Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades personals, la rectificació o
supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Obligatori per complir amb la finalitat corresponent.
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