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MODEL NORMALITZAT [27/08/2020] 

PAD ABONAMENT CURSET CURSET D’EXTERIORS 

DADES DE L’USUARI 

LLINATGES I NOM: DNI: 

NÚM. DE TARGETA IME: 2011 0300  TELÈFON MÒBIL: 

DADES DEL SOL·LICITANT (S’ha d’emplenar en cas que l’usuari sigui menor. Ha de ser la mare, pare o tutor/a legal) 

LLINATGES I NOM DNI/NIF: 

ADREÇA: NÚM.: BLOC: ESC.: PIS: PTA: 

CP: MUNICIPI: PROVÍNCIA: 

TELÈFON: ADREÇA ELECTRÒNICA: 

Com a: 

DADES PER A LA TRANSFERÈNCIA DE LA DEVOLUCIÓ 

CODI IBAN ENTITAT SUCURSAL DC NÚMERO DE COMPTE 

E S 

ENTITAT SUCURSAL LOCALITAT PROVÍNCIA 

DILIGÈNCIA DE L’ENTITAT BANCÀRIA 

Les dades assenyalades coincideixen amb les que consten en aquesta oficina 

La Direcció 
[firma i segell] 

Palma,  d   de 2020 

[firma/segell] 

Autoritz que es facin les verificacions i les consultes necessàries als fitxer públics per a acreditar les dades declarades que consten a les administracions públiques 
competents, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal establerts a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal. 

Avís legal 
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informam que les vostres dades s’inclouran en un fitxer denominat “Comptabilitat’, responsabilitat de l’Institut 
Municipal de Palma, amb seu social al camí de la Vileta, 40, CP 07011 Palma (Illes Balears). La finalitat del tractament de les vostres dades és gestionar la devolució 
de l’import corresponent. Aquestes dades es comunicaran a les entitats bancàries i les autoritats competents, d'acord amb les obligacions legals. Es conservaran 
durant 5 anys des que finalitzi la prestació del Servei. En qualsevol cas, podreu exercir els drets d'accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-
vos-hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Per a exercir aquests drets us haureu de dirigir a l’Institut Municipal de Palma o a dpo@ime.palma.cat. Així 
mateix, també podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades o posar-vos en contacte amb el delegat de Protecció de 
dades a dpo@ime.palma.cat. 
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