SOL·LICITUD D'ABONAMENT DE LA PART PENDENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012
El/la sotasignat/ada sol·licita la devolució de la quantia que li corresponga dels dies meritats de paga
extra de 2012 en relació amb el previst en la disposició vint-i-dos de la Llei 11/2015 de 29 de desembre,
de pressupostos de la Generalitat. (DOCV de 31 de diciembre de 2015). (Recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre del 2012 del personal del sector públic de la Generalitat
afectat per l’aplicació del Decret Llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desplegament i aplicació
de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat).

Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
DNI:
Data de naixement:
Telèfon:
Correu electrònic:

Devent aportar acreditació de titularitat bancària únicament en cas de canvi respecte del últim
pagament realitzat.
Número de compte bancari on realitzar la transferencia.

Cod. IBAN

Entidad

Sucursal

DC

Número de Cuenta Bancaria

Data: ___/______________/2016
Signat:

___________________________________
En compliment de la legislació aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seues dades
personals s’ inclouran en fitxers per a la gestió de recursos humans, nòmines, seguretat i prestació laboral. Es comunicaran
dades a altres organismes relacionats amb la finalitat i legalment establerts i requerits: Agència Tributària, TGSS, entitats
bancàries, INSS, Servici Públic d’Ocupació Estatal i organitzacions sindicals, jutjats i participants en juí, mútua i autorit ats de
Trànsit, si procedeix. El destinatari de la informació i responsable dels fitxers de dades personals és Radiotelevisió Valenciana
SAU (en liquidació), amb adreça Accés a Ademús s/n, 46100 Burjassot (València), davant del qual pot exercitar els drets d’acc és,
rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació.

