CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ (A CORUÑA)
Instituto Pontés de Promoción Económica ( IPPEC)
PQ. MUNICIPAL S/N · CP 15320 · Telf. 981453116 · Fax 981453185 · REL 01150709 · CIF P1507100D

DESIGNACIÓN DA CONTA BANCARIA E COMUNICACIÓN
DE BAIXA DE DATOS BANCARIOS

I. Datos do acredor (deberá acompañar copia do NIF)
NIF

Nome ou denominación social

Enderezo fiscal
Provincia

Municipio
Código Postal

Teléfono

II. Datos do representante
NIF

III. Alta de datos bancarios
BIC

Nome

Código IBAN

A CUBRIR POLA ENTIDADE DE CRÉDITO
Certifico, a petición da persoa indicada en “I. Datos do acredor” e para os efectos da domiciliación dos
importes que á mesma lle vaia ordenar a Tesourería Municipal do Concello das Pontes de García
Rodríguez, a existencia da conta referenciada en “III. Alta de datos bancarios”, aberta a nome do titular
que se indica no citado apartado “I. Datos do acredor”.
POLA ENTIDADE DE CRÉDITO
(Selo da entidade de crédito)
Asdo.: ____________________________
IV. Baixa de datos bancarios
BIC
Código IBAN

(Sinatura do acredor ou representante)

____________ , ___ de ___________ de _______

Asdo.: _____________________________

Responsable do tratamento: Concello das Pontes de García Rodríguez. Finalidade: Tramitar e xestionar a subvención solicitada. Lexitimación O tratamento dos datos
incluídos no presente formulario baséase no artigo 6.1. c) do RGPD: obrigación legal e no artigo 6.1 e) do RGPD: interese público. Destinatarios: Están previstas
comunicacións de datos ás entidades bancarias con obxecto de realizar o seu abono, no seu caso tamén están previstas comunicacións á Base de Datos Nacional de
Subvencións, á Axencia Estatal da Administración Tributaria, aos organismos de control e a outras entidades para a correcta coordinación e desenvolvemento das accións.
Dereitos: Poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como limitación, portabilidad, cando procedan, ante Concello das Pontes de
García Rodríguez, Parque Municipal s/n, 15320 - As Pontes de García Rodríguez - A Coruña, indicando no asunto: Ref. Protección de Datos ou a través da Sede
electrónica: https://sede.aspontes.org/opencms/es/. Información adicional: Consultar o Anexo I (CAPA 2) – Información adicional protección de datos.

