
Model-3 Fitxa de tercer

Exercici: 

D A D E S   P E R S O N A L S

Domicili:

Municipi: Província:

Codi Postal: País: Telèfon:

E-mail: Fax:

OPTA PER L'APLICACIÓ DEL RÈGIM ESPECIAL DE CRITERI DE CAIXA  EN L'IVA (NOMÉS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS) SÍ NO

D A D E S   B A N C À R I E S 

Entitat financiera:

Domicili:

Municipi:

Província: IBAN:

Declare que són certes les dades a dalt assenyalades, que identifiquen el compte i l'entitat financera per mitjà dels quals
vull rebre els pagaments que, com a creditor de la Universitat de València, em puguen correspondre, i que en tinc el poder suficient:

Signat:    NIF:

Càrrec:

Data:              Signatura:

Codi de tercer

     Alta Modificació Data Id.

SOL∙LICITUD D'ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES DE PERSONES FÍSIQUES O JURÍDIQUES ESPANYOLES

A emplenar en majúscules, signar electrònicament i enviar a la Unitat de Gestió de la Universitat de València de contacte

 Espai reservat al Servei de Comptabilidad i Pressupost

BIC/SWIFT:

Noms i cognoms o raó social N.I.F.

Les dades personals que s'han de subministrar en aquest imprés quedaran incorporades al Fitxer automatitzat de tercers "Sistema d'Informació Comptable de la 
Universitat de València-SICUV". La Universitat de València processarà la informació així obtinguda per al desenvolupament de la seua gestió pressupostària i 
comptable i la gestió de pagaments i ingressos a tercers. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l'accés a les 
seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. 
Les persones interessades podran exercir els seus drets, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de 
València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció 
de Dades en la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, VALÈNCIA 46010.
Per a més informació respecte de les polítiques de privacitat, consulteu en links.uv.es/lopd/dpo
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