SOL·LICITUD DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA I DE MODIFICACIÓ DE
DADES BANCÀRIES
Dades del creditor
Nom i cognoms/raó social
NIF/NIE/CIF
Adreça fiscal
Municipi
Telèfon

Codi Postal
Adreça electrònica

Dades del representant (en cas de persones jurídiques)
Nom i cognoms/raó social
NIF/NIE/CIF
Adreça fiscal
Municipi
Telèfon

Codi Postal
Adreça electrònica

Servei esportiu contractat

□
□
□
□
□

Escola de Natació
Natació Extraescolar
Escola Tennis de Taula
Futbol Sala

□
□
□
□

Natació Adults
Ioga
Abonament (març)
Nadons

□
□
□
□

Matronatació
Natació Especial
Preparació Proves Físiques
PIE

Gimnàstica Manteniment

Sol·licita
La devolució al meu compte de la part proporcional del preu públic pagat i no gaudit a causa de
de la suspensió dels serveis esportius per la declaració de l’Estat d’alarma.

□ Autoritzo que es realitzi la devolució dels
serveis esportius al compte autoritzat que
ja he proporcionat i que consti al Patronat
d’Esports.

□ Autoritzo que es realitzi la devolució al

compte que s’adjunta en el certificat
bancari de titularitat del compte o el
document
bancari
annex
omplert
diligenciat per l'entitat financera.

Documentació a aportar
– Original del NIF/NIE/CIF o fotocòpia
– Acreditació de la titularitat del compte (certificat bancari de titularitat del compte o document
bancari annex omplert diligenciat per l'entitat financera) – Només en el cas que procedeixi aportar el
número de compte

– Acreditació de la representació, si s’escau
V.220201023

AUTORITZACIÓ D’ÚS DADES PERSONALS
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 Usuaris responsabilitat de PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, i
seu social a Prat de la Riba 15-17, 43800 Valls (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar els usuaris
i els serveis prestats. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que
mantingui la condició d’usuari o les responsabilitats que es poden derivar. 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 en Prat de la Riba 15-17, 43800 Valls
(Tarragona) o patronat.esports@valls.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana
de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpd@valls.cat.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro que les dades que consten en aquest document, tant generals com bancàries, així com els annexos incorporats
són certs i que em comprometo a comunicar-ne qualsevol variació, exonerant a l’Ajuntament de Valls de qualsevol
responsabilitat derivada fin si tot d’errors o omissions en els mateixos.

Valls, __________ d________________ de 2020

Signatura

