
 
                                                                  

 
                                                              

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Solicitude de devolución  das tarxetas- bono 

 

Unha vez finalizado o prazo para a execución da campaña das tarxetas bono, coas contías económicas nos 

utilizadas polos beneficiarios procederase da seguintes forma: 

O 60% do saldo da tarxeta unha vez finalizada a campaña, e o que corresponde coa achega das persoas 

beneficiarias da subvención, poderá ser reclamada á entidade colaboradora, Xuntanza de Empresarios de 

Ames-XEA, no prazo dun mes, dende o 16 de novembro ao 16 de decembro. Para poder realizar a devolución 

se ten que cumprimentar os seguintes datos e enviar o formulario o enderezo do seguinte correo electrónico 

bonosames@gmail.com. A partir do 16 de novembro as tarxetas están des habilitadas por tanto se 

consultamos en dametusaldo.com o saldo poñerá  0 €. 

 

Nome  

Apelidos  

Teléfono  

DNI  

Nº de tarxeta 

mercames 

 

Nº de conta 

Bancaria 

 

 

 

Os seus datos persoais utilizaranse para a nosa relación e para proporcionarlle os nosos servizos. Estes datos son necesarios para poder 
interactuar contigo, o que nos permite usar a túa información dentro da lei. Así mesmo, aquelas entidades que precisen ter acceso a ela 

poden ter coñecemento da súa información para que poidamos prestar os nosos servizos, como a entidade ABANCA CORPORACION 
BANCARIA, SA, para o tratamento das operacións realizadas coas tarxetas. Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e 

sempre que as leis aplicables o requiran. Podes contactar connosco en calquera momento para saber que información temos sobre ti, 
rectificala se é incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación. Tamén ten dereito a solicitar a transferencia da súa información 

a outra entidade (portabilidade). Para solicitar calquera destes dereitos, deberá facer unha solicitude por escrito ao noso enderezo, xunto 
cunha fotocopia do seu DNI: XUNTANZA DE EMPRESARIOS DE AMES, AVENIDA DA MAHÍA 38 BAIXO, CP 15220, AMES (Coruña (A)). 

Se entendes que se ignoraron os teus dereitos, podes presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

 

Asinado (solicitante) 

 

mailto:bonosames@gmail.com

