[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

JUSTIFICANT DE DESPLAÇAMENT PER MITJÀ DE TRANSPORT PROPI
En/na [Nom i cognoms]
amb passaport [número d’identificació] vàlid fins [data]
domicili a [domicili complet: carrer, número, ciutat, codi postal i país]

DECLARA
Amb motiu de la seva participació en el [nom del projecte / conferència / acte...] organitzat per
[nom del centre/espai organitzador], celebrat a [emplaçament] el/els dia/dies [data], haver
realitzat en vehicle propi el viatge que es detalla a continuació, havent anticipat el pagament
de les despeses que es relacionen, els justificants de les quals s'aporten:
Dades del vehicle:
Marca: [marca del vehicle]
Model: [model del vehicle]
Matrícula: [matrícula del vehicle]

Itinerari

Data

Origen

Destí

Km

Import
[import] x KM

Viatge
d’anada
Viatge de
tornada
TOTAL
Altres despeses
Peatges (S’adjunten els tiquets)

Import

Pàrquing (S’adjunten els tiquets)
TOTAL

Es sol·licita l’ingrés del total anticipat, [import total en XX,XX €), al compte corrent que
s’especifica:
IBAN
SWIFT / BIT

Declaro que són certes les dades bancàries reflectides en el present document, i que
identifiquen el compte corrent / llibreta d’estalvis i la entitat financera a través de les que
desitjo rebre els pagaments procedents.
El creditor signant manifesta expressament en aquest document de cessió de dades bancàries
el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal.
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Les dades personals s’incorporaran en els fitxers del [NOM DEL CENTRE] i entitat [NOM DE
L’ENTITAT] únicament per a la finalitat de [definir la finalitat]. No seran comunicades a tercers
ni s’utilitzaran per cap altra finalitat.
En compliment de la normativa (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades,
podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, supressió i oposició tot enviant un correu a
[adreça del centre/ entitat / correu electrònic del centre/entitat], adjuntant una fotocòpia del
document d’identitat [DNI, NIE o passaport] per a la comprovació de la seva identitat.
A [lloc], a [dia] de/d’ [mes] de [any]

Firmat: [SIGNATURA]
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