XI Premi Jujol Dansa Jove.SJD 2020. Full dades bancàries

A) DADES DEL TERCER
Nom i cognoms__________________________________DNI o NIE__________________En representació de ______________________________________
DNI, NIE o CIF______________________ Adreça a efectes de notificacions____________________________________________________CP____________
Municipi________________________Telèfon_________________/________________Correu electrònic ___________________________________________

B) DADES ENTITAT FINANCIERA
Entitat financiera___________________________________Adreça oficina____________________________________________________________________
IBAN

C) DECLARACIÓ
Que són certes les dades a dalt reflectides i que identifiquen el compte i l’entitat financera mitjantçant els quals dessitjo rebre l’extorn de les
inscripcions de l’XI Premi Jujol de Dansa Jove.SJD 2020.

____________________________________ a________ de/d’________________ de 2020

Signatura de la persona interessada

En qualitat de____________________________
DNI, NIE o CIF
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D) SIGNATURA I SEGELL (a omplenar per l’entitat financiera)

En qualitat de____________________________
SEGELL i Signatura

DNI, NIE o CIF___________________________

NOTA: Qualsevulla modificació posterior, que afecti a les dades consignades, caldrà comunicar-les i omplir una nova fitxa de manteniment a
tercers.
Totes les dades facilitades mitjançant la inscripció al XI Premi JUJOL de Dansa Jove de Sant Joan Despí seran tractades amb estricta
confidencialitat d'acord amb la Llei de protecció de dades de caràcter personal. Els remitents tenen dret d'accés al fitxer USUARIS/ÀRIES,
rectificació i cancel·lació de les seves dades, i poden exercir aquest drets enviant per escrit una sol·licitud a info@pjujoldansajove.com. Mitjançant
el lliurament de les dades, el/la remitent dóna el seu consentiment al tractament automatitzat, i en cap cas seran objecte de cessió a tercers, amb
excepció de Dansadespí, entitat cultural organitzadora del XI Premi JUJOL de Dansa Jove de Sant Joan Despí. Autoritzo a l’Associació
Dansadespí, entitat cultural organitzadora del XI Premi JUJOL de Dansa Jove de Sant Joan Despí a utilitzar la meva adreça de correu electrònic
per a enviament d'informació.

Associació Dansadespi - NIF G65616807 Carrer del Mercat, 5, baixos
(08970) Sant Joan Despí Telèfon 933731 972 dansadespí@gmail.com
Consultes PREMI JUJOL: info@pjujoldansajove.com
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