DECLARACION
FICHA DE TERCEIROS
modelo normalizado DFDT

DECLARANTE:
nome e apelidos ou razón social

NIF

enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

REPRESENTANTE:
nome e apelidos

NIF / NIE

representa á persoa declarante en calidade de
enderezo postal

código postal

concello

teléfono de contacto

correo electrónico

NOTIFICACIÓNS TELEMÁTICAS:
Desexo que as notificacións xeradas por este expediente sexan notificadas de forma telemática á persoa
DECLARANTE
REPRESENTANTE
Declaro que dispoño de certificado dixital ou DNI electrónico e acepto ser dado de alta nos servizos de notificación de Notific@
En cumprimento da Lei 39/2015, requiro que as comunicacións xeradas nos expedientes aos que dea lugar esta solicitude me sexan notificadas de forma telemática a través da plataforma Notific@ (notifica.xunta.gal). Ao
facelo, son consciente de que os avisos recibireinos no enderezo electrónico que indico, e que para poder acceder ao contido das notificacións preciso dun certificado dixital ou DNI electrónico, ao tempo que acepto ser
subscrito de forma automática aos servizos de notificación do Concello de Rianxo. Máis información en concelloderianxo.gal/notifica

DATOS BANCARIOS
NIF / CIF / NIE titular da conta

nome e apelidos ou razón social

entidade financeira

código IBAN da conta (24 díxitos)

TIPO DE MOVEMENTO:
ALTA

MODIFICACIÓN

CERTIFICACIÓN DA TITULARIDADE (a cubrir e asinar pola entidade bancaria ou entregar xunto cun certificado de titularidade da conta):
BIC (CODIGO DE IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

A entidade financeira, certifica que a conta sinalada figura
aberta nesta entidade a nome da persoa interesada, ou da
razón social no caso de empresas, como titular.
Sinatura, data e selo da entidade financeira:

SOLICITUDE E SINATURA:
Solicito que todas as cantidades debidas por ese concello a esta entidade sexan transferidas á conta indicada.
Os datos persoais recollidos neste formulario serán tratados coa única finalidade de levar a
cabo as xestións derivadas desta solicitude, para o que serán almacenados nun ou máis
ficheiros titularidade do Concello de Rianxo, e que poderán ser cedidos a outros organismos
ou profesionais unicamente para a mesma finalidade. Vostede poderá, en todo momento,
exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos
persoais, así como a revogación do consentimento, mediante unha comunicación perante o
Concello de Rianxo.

Rianxo,

de

de

Concello de Rianxo Praza Castelao 1, 15920 Rianxo

Destino:
Tel. 981 86 00 75 Fax 981 86 66 28

rianxo.gal concelloderianxo.gal

