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SOL·LICITUD D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES BANCÀRIES PER ALS CREDITORS DE 

L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA 
 
 

I. Dades del creditor     

Cognoms i nom / raó social:   

NIF/CIF: Domicili: 

Telèfon: Població:                                                      CP: 

Fax: Adreça correu electrònic: 

Persona de contacte (i número de telèfon i adreça correu electrònic, en cas que siguin diferents dels 
anteriors). 
 

II. Alta o modificació de les dades bancàries 

Denominació de l'entitat: 

Domicili de l’oficina:   

IBAN SWIFT o BIC 

E S                                   

III. Diligència de conformitat del titular del compte corrent o llibreta d’estalvi 

Sota la meva responsabilitat declaro que les dades anteriors són certes, tant generals com bancaris, que identifiquen el compte 
i l’entitat bancària a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin correspondre, quedant l’Ajuntament 
d’Olèrdola exonerat de qualsevol responsabilitat derivada d’errors o omissions en els mateixos. 

 
Data:                                                                                              Signatura 

IV. Diligència a complimentar per l'entitat financera (és imprescindible d’emplenar) 

Les dades precedents coincideixen amb les existents en aquesta oficina i la signatura és l'autoritzada 
per disposar dels fons del compte esmentat 
 
                           (*) El director/La directora                                             Segell 
 
(*) Es pot substituir per un certificat de titularitat expedit per l’entitat financera 
(*) Per a persones físiques es pot substituir per qualsevol document bancari on figuri el nom del titular i el número de compte 
(fotocòpia de la llibreta, extracte bancari, carta del banc...) 

 
Aquest document cal enviar-ho a:  

 
Ajuntament d’Olèrdola – Tresoreria        

- Adreça postal: Avgda. Catalunya, 12    08734 Olèrdola  
- Seu electrònica: https://www.seu-e.cat/ca/web/olerdola/seu-electronica 

 
 
El responsable del tractament és l’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA, amb NIF: P0814400H, adreça postal a l’Avinguda Catalunya, 
12 (08734) i electrònica olerdola@olerdola.cat. Les dades de contacte del Delegat de Protecció de dades son 
dpd.ajolerdola@diba.cat i la mateixa adreça que la del responsable.  
 
Abans de signar la sol·licitud, cal que llegiu la informació bàsica sobre protecció de dades que consta al 
revers d’aquest document: 
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INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Responsable 
del 
tractament 

Ajuntament d’Olèrdola, adreça postal a l’Avinguda Catalunya, 12 (08734), i electrònica 
olerdola@olerdola.cat,  telèfon 93 890 35 02, web municipal: 
http://www.olerdola.cat/  
La finalitat del tractament és la gestió i el control dels pagaments i cobraments de les 
persones creditores de l’Ajuntament. 

 
Finalitat del 
tractament Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment 

administratiu i d’arxiu històric. 
 
 
Base jurídica 
del 
tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del 
tractament o per complir una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de 
poder públics conferits al responsable del tractament, d’acord amb l’article 6.1.d) del 
RGPD 
Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i l’Ajuntament 
es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la vostra sol·licitud si no 
les faciliteu quan us siguin requerides. 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza 
Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea 

 
Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra sol·licitud a l’Ajuntament 
d’Olèrdola, o mitjançant la seu electrònica:  
https://www.seu-e.cat/ca/web/olerdola/seu-electronica  
Si considereu que el tractament de dades personals és contrari a la normativa de 
protecció de dades, podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web: 
https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ o per 
mitjans no electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 
Barcelona. 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la 
web de l’Ajuntament d’Olèrdola: http://www.olerdola.cat/ajuntament/informacio-de-
proteccio-de-dades-actualitzada-al-rgpd/informacio-de-proteccio-de-dades-actualitzada-al-
rgpd 
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