Fitxa de creditors
Tipus de creditor
Alta
Canvi de dades
Baixa de dades

Proveïdor
Administració
Personal i consellers C.
Altres

Dades del creditor
NIF/CIF

Perceptor

Nom comercial

Correu electrònic

Telèfon

País

Municipi

Adreça

Nucli disseminat

Número/Km Bloc Escala Planta Porta

Extra

Mitjà de notificació
En paper:

Electrònic:

Dades bancàries
Nom del titular del compte

Nom de l'entitat bancària
Adreça de l’entitat

IBAN – International Bank Account Number
Codi País +DC

CODI BIC:

Entitat

Oficina

DC

Número de compte

Consentiment i Deure d'Informar als Interessats sobre Protecció de Dades
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i desarà les dades aportades en la instància i en la documentació que
l'acompanya per a la realització d'actuacions administratives
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable

Consell Comarcal del Baix Empordà

Finalitat

Procedir a donar-lo d’alta com a proveïdor de serveis o obres, manteniment de la relació amb vostès i facturació.

Legitimació

Compliment de la relació contractual.

Destinataris

Drets

Les dades es comuniquen a l’Administració Tributària i a entitats bancàries per a l’abonament de factures. Es poden comunicar a la
Sindicatura de Comptes i a persones que accedeixen a la informació per la difusió que en fa el Consell en compliment de les
obligacions de publicitat activa.
Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se al Consell
Comarcal del Baix Empordà. Trobareu més informació a l’adreça: https://baixemporda.cat/politica_de_proteccio_de_dades.html

Informació
Addicional

Signatura

Signatura i segell del creditor

Signatura i segell del banc

Data

Aportació de documents i consulta de dades
Els documents que en qualitat d'interessats ha d'aportar en aquest procediment i que s'enumeren a continuació, seran
consultats o obtinguts directament pel Consell sempre i quan vostè no s'hi oposi marcant la casella que figura més avall. Si
marca la casella li correspondrà a vostè aportar-los.
M'oposo a la consulta de les meves dades i declaro que aportaré jo la informació requerida

Els documents a aportar són certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i l'Institut Nacional
de la Seguretat Social.

