
ORDRE DE DOMICILIACIÓ

 DE CÀRREC DIRECTE SEPA

  

CODI:   IMO10SEC05

REVISIÓ: 03

Per mitjà de les signatures d’aquesta ordre de domiciliació, el pagador autoritza els ordenants a enviar instruccions a l'entitat
del pagador per fer càrrecs al seu compte així  com a la mateixa entitat per tal d’efectuar aquests càrrecs tot seguint  les
instruccions dels ordenants indicats.

Com a part del seus drets, el pagador està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions del
contracte que hi té subscrit. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se en el termini de les vuit setmanes següents a
la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Dades del pagador (cada pagador ha d’emplenar un document):

Nom i cognom:

DNI/NIE/CIF:

Nom i cognoms de l’alumne/a:

IBAN:

E S

Dades dels ordenants:  (signar a cada requadre):

Autoritzo

Signatura

Nom: Escola Pia de Nostra Senyora

Identificador: ES57772R0800574F

Adreça: Cr. Diputació, 277 08007 Barcelona-Espanya

Tipus de pagament: Rebut Escola

Autoritzo

Signatura

Nom: Fundació Escola Pia Pare Joan Profitós

Identificador:  ES57772R0800574F

Adreça: Ronda Sant Pau, 80 2ª 08001 Barcelona-Espanya

Tipus de pagament: Rebut Fundació

Autoritzo

Signatura

Nom: Escola Pia Catalunya

Identificador: ES11241R08000731 

Adreça: Ronda Sant Pau, 80 2ª 08001 Barcelona-Espanya

Tipus de pagament: Llibres i roba

Barcelona,             de                         de 20

                                                                                                                           Ús exclusiu des ordenants

El  responsable del tractament de les vostres dades és l’Escola Pia Nostra Senyora. Tractarem les vostres dades amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud, de
prestar-vos el servei que ens demaneu i d’informar-vos sobre les nostres activitats.  Teniu dret a accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió,
oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, la portabilitat i no ser sotmès/a a decisions basades exclusivament en tractaments automatitzats, com també revocar
aquest consentiment. Podeu ampliar aquesta informació nostrasenyora.escolapia.cat,


