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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA
Informació creditor:
Nom del creditor

PUIGCERVER, S.A

Adreça

CR. ASTORGA, 13

Codi Postal - Població

43205 – REUS

Província

TARRAGONA

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) el creditor a enviar instruccions a
l’entitat del deutor per fer càrrecs al seu comte (B) a l’entitat per efectuar el càrrecs al seu compte seguint les instruccions del
creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i les condicions
del contracte subscrit amb aquesta. La sol·licitud de reemborsament ha d’efectuar-se dins de les vuit setmanes posteriors a la
data de càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Nom i cognoms de l’alumne/a:
Informació deutor:
Nom del deutor
NIF
Adreça
Codi Postal - Població
Província
Nº de compte - IBAN
ES
Tipus de pagament

Reus a

........................

Pagament recurrent

de/d’

...............................................................................................

de 20

....................
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Signatura deutor:

CENTRE CONCERTAT PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), PUIGCERVER S.A. l’informa que les dades
facilitades es tractaran amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i gestionar la relació contractual. Les seves dades seran conservades mentre
existeixi aquesta relació així com per a complir amb les obligacions legals per part del Responsable. Posteriorment, se suprimiran amb mesures de
seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes. La base de legitimació del tractament de les
dades serà l’execució del contracte. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al
seu tractament dirigint-se a C/ Astorga, 13 - 43205 Reus (Tarragona) o remetent un missatge de correu electrònic a
escolapuigcerver@escolapuigcerver.cat. També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (aepd.es) si considera que el
tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Dades de contacte del DPO: dpo@escolapuigcerver.cat

