SOL·LICITUD DE DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS

v7

APARCAMENTS COMUNALS D'ANDORRA LA VELLA
Netejar formulari
Identificació de la persona que sol·licita
Nom i cognoms:
Adreça:
Passaport o DNI:

Nacionalitat:

Població

Codi postal:

Adreça electrònica:

País:

Tel. fix / mòbil:

SOL·LICITO:

La devolució de l'import corresponent a la pèrdua d'un tiquet d'entrada retrobat.
La devolució del dipòsit per la pèrdua d'una targeta retrobada.
Altres. (*)

Descripció d'altres: (*)

Import pagat:

€

Càlcul d'estada: (diferència entre hora d'entrada i hora del pagament "tiquet perdut")

€

Import sol·licitat a retornar:

€
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Informació per realitzar la devolució:
Titular del compte:
Número IBAN:
País:
Entitat bancària:
Justificants:

Copia targeta IBAN

Tiquet trobat / Targeta trobada

Formulari rebut:

Vist i plau

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Aparcament

L' interventor

Justificant del pagament "pèrdua de tiquet"
Signatura entrega del formulari

He rebut de l'Àrea d'Aparcaments del Comú d'Andorra la Vella, la quantitat
de

_

_

_

_ , _

_ € , en concepte de devolució d'ingressos.
Signatura

El / La sol·licitant

Andorra la Vella,

Andorra la Vella,

Als efectes del que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s'informa que les dades personals cedides s’incorporen al
fitxer denominat “Aparcaments”, responsabilitat del Comú d’Andorra la Vella, creat mitjançant el Decret del 5 d’agost del 2011 publicat al BOPA en el seu butlletí
número 52, i que seran tractades amb la finalitat i els mecanismes de protecció previstos en el referit fitxer. L’interessat podrà exercir els seus drets d'accés, supressió i
oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a l' Àrea d'Aparcaments, ubicat al carrer Prat de la Creu, 60, AD500, Andorra la Vella.
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