Olot Tràmits i Entitats
DINÀMIG
IMEJO
IMCO
IMELLO

ATENCIÓ: OMPLIR NOMÉS EN EL CAS DE NOU COMPTE CORRENT O
MODIFICACIÓ DE LES DADES EXISTENTS
SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS QUE HA
D’EFECTUAR L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A
ENTITATS BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS
DADES DEL CREDITOR

NIF/CIF:
Nom/raó social:
Adreça:
CP:

Població:

Telèfon, fix/mòbil:
Adreça electrònica:

Obligatori:
Representant: _____________________________________

NIF: __________________

Càrrec:
___________________________________________________________________
AUTORITZO l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms (fins que no es faciliti una nova
domiciliació) que aboni les diferents subvencions i/o ajuts que, a partir d’aquesta data, hagi de
percebre la societat/entitat esmentada, al compte que ara s’indica:

DADES BANCÀRIES

Entitat financera:

DECLARO, sota la meva responsabilitat, que aquestes dades corresponen al compte corrent/llibreta
d’estalvis obert a nom de l’entitat.
Olot,
Signatura de la persona que ostenta
la representació legal de l’entitat sol·licitant.

Olot Tràmits i Entitats
PROTECCIÓ DE DADES
Responsable del tractament

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00
Atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat

Dades de contacte del delegat de protecció de
dades

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18

Finalitat del tractament

Sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, beques i ajudes prestades als diferents
programes o línies de subvenció de l’Ajuntament.

Base jurídica

Sobre la base legal que atorga la llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions i
els arts. 28.1 i 66 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(Llei 39/2015, de 1 d’octubre)

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les
o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en els termes establerts a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets
digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça
de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu
electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web
apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Reclamació

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament
d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/
web/olot

