FITXA DE DADES BANCÀRIES / FICHA DE DATOS BANCARIOS
Dades del creditor / Datos del acreedor
e-mail

NIF / NIF:
Nom del perceptor / Nombre del perceptor:
Nom comercial / Nombre comercial :
Adreça / Dirección:
Codi postal / Codigo postal:

Població / Localidad:

Telèfon / Teléfono:

Fax / Fax:

Dades bancàries / Datos bancarios
Nom del titular del compte / Nombre del titular de la cuenta:
Nom de l'entitat bancària / Nombre de la Entidad Bancaria:

Codi / Código (4 dígits / dígitos):

Nom de l'agència / Nombre de la agencia:

Codi / Código (4 dígits / dígitos):

Dígit de control / Dígito control (2 dígits / dígitos):

Núm. del compte / Num. de la cuenta (10 dígits / dígitos) :

Adreça de l'agència / Dirección de la agencia:
Codi postal / Código postal:

Població / Localidad:

Província / Provincia:

Diligència de conformitat de l'entitat bancària

Signatura del creditor

Diligencia de conformidad de la Entidad Bancaria

Firma del acreedor

Aquestes dades coincideixen amb les que figuren en aquesta oficina

Data i signatura

Estos datos coinciden con los que figuran en esta oficina

Fecha y firma

Signatura del director i segell de l'entitat bancària
Firma del director y sello de la Entidad Bancaria

Data / Fecha

Nom i cognoms / Nombre y apellidos

Aquestes dades s’incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar-ne l’activitat econòmica i administrativa. Únicament es preveu
cedir-les a tercers en compliment de les obligacions tributàries o d’altra mena establertes per la normativa vigent, a altres administracions per a l’exercici de competències iguals o
que versin sobre les mateixes matèries, i quan sigui necessari per desenvolupar la relació jurídica amb la persona interessada.
L’òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent. Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una comunicació escrita, acompanyada
d’una fotocòpia del DNI, a: Servei de Pressupostos i Finances Universitat Pompeu Fabra Plaça de la Mercè, 12 -08002 BarcelonaEstos datos se incorporarán y se tratarán en ficheros de la Universitat Pompeu Fabra con la finalidad de gestionar la actividad económica y administrativa de la
misma. Únicamente se prevé cederlos a terceros en cumplimiento de las obligaciones tributarias o de otro tipo establecidas por la normativa vigente, a otras
administraciones para el ejercicio de competencias iguales o que versen sobre las mismas materias, y cuando sea necesario para desarrollar la relación jurídica
con la persona interesada.
El órgano responsable de los ficheros de la Universidad es el gerente. Pueden ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando
una comunicación escrita, acompañada de una fotocopia del DNI, a: Servei de Pressupostos i Finances Universitat Pompeu Fabra Plaça de la Mercè, 12 -08002
Barcelona-

Les despeses que s’originin per errors en les dades bancàries presentades en aquest document aniran a càrrec del creditor.
Los gastos que se originen por errores en los datos bancarios presentados en este documento irán a cargo del acreedor
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