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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt 
de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP. 
 
També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i 
que les dades que ens proporciona poden ser cedides a altres administracions. 
 
Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

CESSIÓ DE CRÈDITS DE FIANCES O GARANTIES EN METAL·LIC

Mitjançant el present escrit comuniquem que _________________________________ (cedent: 
titular de la garantia) con DNI/CIF: __________________ cedeix el crèdit derivat de la devolució 
de la garantia per import _______________ a ___________________________ (cessionari) con 
DNI/CIF: ___________________________ perquè sigui abonat en compte bancària de titularitat 
del cessionari IBAN ______________________________ 
 

Signatura del cedent

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP.També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona poden ser cedides a altres administracions.Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat d'atendre sol·licituds i tenir constància de la documentació que entra i surt de l'Ajuntament en base a la Llei 39/2015 PACAP.També l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades que ens proporciona poden ser cedides a altres administracions.Més informació sobre la política de protecció de dades de l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd
CESSIÓ DE CRÈDITS DE FIANCES O GARANTIES EN METAL·LIC
Mitjançant el present escrit comuniquem que _________________________________ (cedent: titular de la garantia) con DNI/CIF: __________________ cedeix el crèdit derivat de la devolució de la garantia per import _______________ a ___________________________ (cessionari) con DNI/CIF: ___________________________ perquè sigui abonat en compte bancària de titularitat del cessionari IBAN ______________________________
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