ANNEX 2
CERTIFICAT BANCARI PER FER EL PAGAMENT DE L’AJUDA DESTINADA A FAMÍLIES CONSISTENT EN UN
AJUT ECONÒMIC DE LES DESPESES DERIVADES DE LA INSCRIPCIÓ DELS NINS I NINES A ACTIVITATS
ESPORTIVES I DE LLEURE D’ESTIU EN L’ANY 2020
1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i llinatges

DNI / NIF

Tel

A/@

Adreça

2. DADES BANCÀRIES
Compte corrent bancari de la persona sol·licitant on es farà l’ ingrés (cal que en sigui titular o cotitular)

IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

DC

COMPTE

A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÓ
AJUDA PER: .............................................................................................
CONCEPTE: ......................................................................................

El/la sota signant certifica que són certes les dades aportades en aquest escrit:
Marratxí, …. de ……. de 20….
Signatura

Segell banc

Proteccio de dades de caracter personal: informacio basica
Les seves dades personals seran tractats sota la responsabilitat de l’Ajuntament de Marratxi. Finalitat: controlar les entrades i sortides de documents a l'Ajuntament de
Marratxi i davant qui les persones afectades podran exercir els seus drets. El tractament de dades queda legitimat per obligacio legal i el consentiment de les persones
interessades. Conservacio: mentre existeixi un interes mutu per a aixo, en funcio dels terminis legals aplicables. Les dades es comunicaran a les Unitats de l'Ajuntament
competents en la materia relacionada amb la comunicacio realitzada i no podran ser cedits a tercers excepte en els suposits previstos en la normativa. Pot exercir els
drets d'acces, rectificacio i supressio de les seves dades, aixi com els de limitacio, portabilitat i oposicio al seu tractament, mitjancant notificacio escrita, a l'adreca Carrer
de n'Olesa 66, 07141 Marratxi, Illes Balears o enviant un missatge al correu electronic delegatpd@marratxi.es. Informacio addicional en http://www.marratxi.es. Si
considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podra presentar una reclamacio davant l'autoritat de control en www.aepd.es.
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