
Certificat per transferència bancària

Als efectes de l’ingrès derivat de la present sol·licitud, com a sol·licitant de  subvenció 
destinades a famílies  consistent en un ajut econòmic de les despeses de la inscripció 
dels nins i nines a activitats esportives i de temps lleure d’estiu en l’any 2020 en Mallorca, 
declar  la titularitat del compte bancari, així com la possibilitat d’acreditar les dades 
següents, en cas se m’exigeixin: 

Entitat: 

Codi IBAN: ES _  _     _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _
    

Informació sobre protecció de dades personals. De conformitat amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva  95/46/CE (Reglament  general  de
protecció de dades), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades  Personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  s’informa  del  tractament  de  dades
personals que conté aquesta sol·licitud. Finalitat del tractament i base jurídica: Tramitació
de  subvenció destinades a famílies  consistent en un ajut econòmic de les despeses de la
inscripció dels nins i nines a activitats esportives i de temps lleure d’estiu en l’any 2020 en
Mallorca. Destinataris  de  les  dades  personals;  Ajuntament  de  Banyalbufar. No  se
cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim
d’acord amb el Reglament general de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018. Termini
de  conservació  de  les  dades  personals:  Mentre  continuï  la  condició  de  persona
interessada  en  el   procediment.  Altres  informacions  rellevants:  No  es  preveu  la
transferència  de  dades  a  tercers  països.  No  es  preveu  la  presa  de  decisions
automatitzades.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals
pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació,
de portabilitat,  d’oposició i  de no inclusió en tractaments automatitzats (i,  fins i tot,  de
retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de
protecció  de  dades  i  la  Llei  orgànica  3/2018)  davant  el  responsable  del  tractament
esmentat  abans,  mitjançant  el  procediment  .  Amb  posterioritat  a  la  resposta  del
responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada
pot optar per presentar amb caràcter previ una reclamació a la Delegació de Protecció de
Dades, que li comunicarà la seva decisió en un termini de dos mesos, o per presentar
directament la “Reclamació de tutela de drets” davant l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades (AEPD). Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria
de Presidència (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).”

Signatura del/l’interessat-da                          Segell i signatura del Banc              


