NOTIFICACIÓ DE

dades bancàries

Si desitja que li fem arribar l’import dels seus drets mitjançant transferència bancària, li preguem ompli les dades que
s’indiquen i ens enviïn aquest imprès.

Nom.............................................................................................................................................................................
Banc o Caixa................................................................................................................................................................
Adreça .........................................................................................................................................................................
Població.......................................................................................................................................................................
País..............................................................................................................................................................................
Número d’associat en el cas de ser Sóci de CEDRO....................................................................................................
Número de compte:
IBAN
E

S

Codi SWIFT / BIC ........................................................................................................................................................
A ........................................................ ,......................de/d’ .................................................. de ...............
(localitat)

(día)

(mes)

(any)

Firma i segell:

RECORDI: Si té la seva residència fiscal fora d’Espanya i existeix conveni bilateral, recordi enviar-nos un certificat de
residència fiscal anualment
Clàusula de protecció de dades: D’acord amb el que estableix la legislació de protecció de dades, l’informem que CEDRO tractarà
les dades de caràcter personal que ens proporcioni per gestionar la seva relació amb l’Entitat i per poder-li fer els pagaments corresponents als drets. CEDRO s’empara en l’execució del contracte subscrit entre les parts.
Mentre es mantingui la relació contractual es conservaran les seves dades, i serà així sense perjudici mentre persisteixin les obligacions legals que afectin l’Entitat.
CEDRO no cedirà les dades a tercers, llevat que en tingui l’obligació legal.
Vostè té dret a l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició, la limitació del tractament i la portabilitat de les dades de caràcter personal, així com té, també, la possibilitat de revocar-ne el consentiment. Pot exercir aquests drets enviant a CEDRO un missatge de
correu electrònic (cedro@cedro.org) o per correu postal (C/ de Alcalá, 26, 3ª planta, 28014, Madrid) en el qual faci constar el nom, els
cognoms i l’adreça de correu electrònic. Per a més informació, consulti la Política de Privacitat.
En cas que no quedi satisfet de l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’autoritat nacional de control. A aquest
efecte cal que es dirigeixi a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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