A emplenar pel creditor

Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA

Nom del creditor: Maria Consolació Rodas – First Class idiomes i formació
Direcció: Carrer Sant Elies 34, 1r – Carrer Espronceda 4
Codi postal – Població – Província : 43202 – Reus – Tarragona
País: Espanya

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del
deutor per carregar el seu compte i a l’entitat per efectuar els 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 condicions del contracte
subscrit a la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de
càrrec al compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a la seva entitat financera.

Nom del deutor: ....................................................................................................................................
Direcció del deutor: ..............................................................................................................................

A emplenar pel deutor

Codi postal – Població – Província : ......................................................................................................
País: .......................................................................................................................................................
Swift BIC (pot contenir 8 o 11 posicions)

Número de Compte IBAN

A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant sempre per ES

Tipus de pagament:

Pagament recurrent

Pagament únic

Data – localitat: .....................................................................................................................................
Signatura del deutor: ............................................................................................................................
En compliment de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals i de el
Reglament Europeu RGPD 679/2016 l'informem que les seves dades estan sent objecte de tractament per part de Maria
Consolación Rodas Saporta - 39867302E - FIRST CLASS IDIOMES i FORMACIÓ, amb la finalitat cobrament de quotes. La base
jurídica del tractament és el consentiment inequívoc. No es preveuen cessions i / o transferències internacionals de dades. Per
exercitar els seus drets pot dirigir-se a FIRST CLASS IDIOMES I FORMACIÓ, domiciliada a SANT ELIES, 34 - (43201) REUS, o bé
per email a firstclass.idiomes.formacio@gmail.com, per tal d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió (dret a l'oblit),
limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com
Assumpte: "Drets Llei Protecció de dades", i adjuntant fotocòpia del seu DNI.

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER EMPLENATS OBLLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE
DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA A CREDITOR PER A LA SEVA CUSTODIA.

