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Sol·licitud d’incorporació de dades 
de tercers 

 

Mod. 0000.C.1 

DADES DEL TERCER 

Cognoms i nom: 

 
DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport 

 
En representació de: (cognoms i nom o raó social) 
 

DNI/NIF/CIF/NIE/Passaport 
 

Domicili a efecte de notificacions 

 
Codi postal 

 
Municipi 

 
Província 

 
Telèfon avisos SMS 

 
Adreça de correu electrònic 

 
 

DADES DE L’ENTITAT FINANCERA / IBAN 

ENTITAT FINANCERA 

 
DOMICILI DE LA SUCURSAL 

 
BIC o SWIFT 

 

Llegenda:  
ESDD (ESPANYA DÍGIT IBAN)/  EEEE(ENTITAT)    OOOO(OFICINA)     DC(DÍGIT DE CONTROL)   NN (NÚM. DE COMPTE) 
    

 
E S D D 

 
E E E E 

 
0 0 0 0 

 
D C N N 

 
N N N N 

 
N N N N  

I B A N                         
 

DECLARACIÓ 

 
Declare sota la meua responsabilitat, que són certes les dades més amunt reflectides que identifiquen el compte i l’entitat financera de la qual 
soc titular, a través de les quals desitge rebre els pagaments que, en qualitat de creditor de l’EATIM de Jesús Pobre, puguen correspondre, 
ostentant el poder suficient per a això. 
 
Per a qualsevol modificació posterior que afecte les dades consignades (canvi de titularitat, poder, núm. de compte, entitat financera, etc.) 
s’haurà de comunicar i emplenar una nova fitxa de manteniment de tercers.     
 
Firma de la persona interessada:                                          En qualitat de: 
                                                                                               DNI, NIE o CIF: 
 
 
 
 
 
 
Jesús Pobre,         de                           de  
 
 
Amb la firma d’aquesta sol·licitud expresse el meu consentiment exprés, inequívoc i informat per al tractament de les dades de caràcter 
personal pertinents per a la gestió d’aquesta sol·licitud, d’acord amb la informació sobre l’esmentat tractament existent en l’últim full d’aquest 
formulari.En cas que no atorgue aquest consentiment, la seua sol·licitud no podrà ser atesa. 

 

A EMPLENAR PER L’ENTITAT BANCÀRIA 

FIRMA I SEGELL DE 
CONFORMITAT DE 
L’ENTITAT BANCÀRIA 
  
  

Les dades esmentades corresponen al codi de compte del client obert en aquesta entitat i del qual és 
titular la persona que se cita amb aquest nom en l’apartat “Dades de tercers”. 
 
 
Firma:  
En qualitat de:  
DNI, NIE o CIF: 

 
 

APORTACIÓ DE DOCUMENTS 

Imprescindible adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o CIF.  
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  

Persona responsable del tractament EATIM Jesús Pobre 

Domicili de la persona responsable 

Adreça: plaça Pou de la Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre 

CIF: P0300034F 
Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es 

Telèfon: 965756611 

Persona delegada de protecció de 
dades 

Vosté pot contactar amb el delegat de protecció de dades (DPD) mitjançant: 

 Correu electrònic: eatim@jesuspobre.es 
 Correu ordinari: carta dirigida al DPD – plaça Pou de la Murtera, 1. 03749 Jesús Pobre 

Finalitats La finalitat d’aquest tractament és la gestió de les dades per al manteniment de tercers. 

Conservació de les dades 
Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments 
aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració pública. 

Legitimació / Bases jurídiques 

Consentiment de la persona interessada. 

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al 
responsable del tractament.  

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del 
règim local. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

Destinataris de les seues dades 
Les seues dades podran ser comunicades a les entitats públiques i/o privades competents o necessàries per al 
desenvolupament dels processos selectius, i en els casos previstos per la llei. 

Drets 

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si 
escau) retirada del consentiment prestat. Així mateix, pot dirigir-se a l'autoritat de control per a reclamar els seus 
drets. 
Per a exercir aquests drets, ha de dirigir una sol·licitud a l'EATIM de Jesús Pobre, registre d'entrada, plaça Pou de la 
Murtera, 1, 03749 Jesús Pobre, indicant “persona responsable de protecció de dades”.  
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant: 

(1). Correu ordinari. Recomanable correu certificat. 
(2). Instància presencial o en seu electrònica. 
(3). Correu electrònic adreçat a la persona delegada de protecció de dades. 

 
En tots els casos, l'EATIM ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, pot triar 
entre aquestes dues opcions: 

(1). Fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, passaport). 
(2). En absència d’aquesta fotocòpia, l’EATIM verificarà la seua identitat telemàticament. En cas 

d’indisponibilitat dels serveis electrònics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document acreditatiu de la 
seua identitat. 

 


