
 
 
 
 

 

EPEL 
PARC TECNOCAMPUS MATARÓ 
Avinguda Ernest Lluch, 32 
08302 Mataró (Barcelona) 
Tel. 93 169 65 00 
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FITXA DEL PROVEÏDOR 
 

DADES GENERALS 

Nom fiscal*   

Nom comercial   

NIF o DNI*   

Adreça*   

Població*   Codi 
postal*           

Província*   País   

Telèfon/s*   Fax   

Persona de contacte   Horari   

Correu electrònic 1   

Correu electrònic 2   

OBSERVACIONS  

DADES BANCÀRIES 

Entitat   

Agència   

Adreça   

Població   Codi 
postal*           

Codi BIC   

IBAN* 
 

    
 

Entitat Agència DC Compte corrent 

                                        

El a sota signant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment, tant generals com bancàries, que identifiquen el compte i l’ENTITAT FINANCERA 
a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin correspondre, quedant el Parc Tecnocampus Mataró exonerat de qualsevol responsabilitat 
derivada d’errors u omissions en els mateixos. Així mateix, es compromet a comunicar qualsevol variació en alguna de les dades. 
  
 
 
Data: ____________ 

Signatura i Segell* 
 
 

 
* Els camps assenyalats (*) són obligatoris. 

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada, EPEL Parc 
Tecnocampus Mataró adopta mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les vostres dades 
no seran cedides a tercers, tret de les entitats a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar ingressos i/o pagaments. El 
termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició y limitació de tractament, dir igint-se a l’autoritat de 
control corresponent i al Delegat de Protecció de dades en TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró 
(Barcelona), Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com http://www.tecnocampus.cat/ca/avis-legal 
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