A omplir pel creditor

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

Identificador del creditor: ES88001P6712107I
Adreça: AV. ANSELM CLAVÉ, 7
Codi postal - Població - Província: 17800 - OLOT - GIRONA
País: ESPAÑA
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza:
(A) al creditor, a enviar instruccions a l'entitat del deutor per efectar càrrecs al seu compte.
(B) a l'entitat, per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor.
Fent ús dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del
contracte subscrit amb la mateixa.
La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins les vuit setmanes que segueixen a la data del càrrec en
compte.
Pot sol·licitar informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.
Nom del deutor/titular del compte:................................................................................................................
NIF del deutor/titular del compte:..................................................................................................................
Adreça:..............................................................................................................................................................

A omplir pel deutor

Codi postal - Població - Província:................................................................................................................
País:..................................................................................................................................................................
Swift BIC:..........................................................................................................................................................
Número de compte IBAN:...............................................................................................................................
Tipus de pagament:

Pagament recurrent

Pagament únic

Data i lloc:
Signatura del deutor/titular del compte:

Protecció de dades:
Responsable del tractament: Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 - 17800 Olot - Tel. 972 27 91 00 - atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat
Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@olot.cat - Ajuntament d’Olot - Passeig Bisbe Guillamet, 10 -17800 Olot - Tel.
972 27 91 18
Finalitat del tractament: Gestió i control de sol•licitants i beneficiaris de les accions formatives o impartides desenvolupades des de
l'Ajuntament. Gestió de l'Escola Municipal d'Expressió i l'Escola Municipal de Música.
Base jurídica: Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol•licitud.
Destinataris: Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi.
Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, en
els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la
vostra sol·licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot. Podeu consultar els
formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD.
Termini de conservació de les dades: Mentre es mantingui la vigència de la comunicació.
Reclamació: Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot
TOTS ELS CAMPS S'HAN D'OMPLIR OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S'HA DE RETORNAR AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.

