Espai reservat per a ús administratiu

01 SOL·LICITUD DE
DEVOLUCIÓ DE LA TAXA
DEL CASAL D'ESTIU 2022

DESCRIPCIÓ (A)

DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS DEL CASAL D'ESTIU 2022

ACLARIMENT SOBRE EL SOL·LICITANT
La sol·licitud de devolució l'ha de presentar la mateixa persona que va fer la sol·licitud d'inscripció al casal d'estiu 2022. De no coincidir el sol·licitant, no
es tindrà en compte la sol·licitud de devolució presentada.
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom (F)

Física

Primer Cognom (F)

Segon Cognom (F)

DNI o NIF

Jurídica

Nom o Raó Social (J)

DADES DELS INSCRITS
Número de fills inscrits al Casal d'Estiu 2022

Nom i cognoms dels nens/es

DADES DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA
Entitat bancària

IBAN (24 posicions, sense espais)

Departament

Càrrec

NIE

PAS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

-Amb aquesta declaració autoritzem que els pagaments que hagi de dur a terme l’Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia al nostre favor,
s’efectuïn per transferència d’acord amb les dades que incorporem en aquest document.
-Les dades bancàries facilitades són titularitat del subjecte declarat i exonera l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia de qualsevol
responsabilitat derivada d’una no coincidència entre el subjecte i el titular del compte corrent.
-La persona que signa declara expressament que les dades anteriors, generals i bancàries, són correctes i certes, i que són titularitat
del creditor identificat en aquest document, i exonera l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia de qualsevol responsabilitat derivada del
règim d’incompatibilitats i de la no-coincidència entre creditor i titular del compte.
-Declara que està al corrent de pagaments amb l'Ajuntament de Sant Sadurní i queda assabentat de que, si escau, es realitzaran
les comprobacions necessàries.

No accepto

Accepto

DOCUMENTS ADJUNTS
1

4

2

5

3

6

SIGNATURA DE LA PERSONA INTERESSADA O REPRESENTANT

Sant Sadurní d’Anoia, a

de/d'

de

Oficina d'Atenció Ciutadana Plaça de l'Ajuntament, 1 08770 Sant Sadurni d'Anoia telèfon 938910325 ajuntament@santsadurni.cat
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679, i amb la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les vostres dades seran tractades per l'Ajuntament
de Sant Sadurní d'Anoia com a Responsable del Tractament, amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra petició, atendre-la i gestionar el dret de les persones a relacionar-se amb l'Ajuntament.
Un cop resolta la sol·licitud, les dades podran ser conservades d’acord amb la normativa aplicable a cada tràmit. Les dades no s'utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre
consentiment, excepte que una norma legal ho autoritzi. Podeu exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al responsable del
tractament: alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, plaça de l’Ajuntament núm. 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), o mitjançant instància a la Seu Electrònica. Per a més informació,
podeu consultar la nostra política de privacitat a la pàgina web de l’Ajuntament.

