Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA bàsic
Referència de l’ordre de domiciliació
Concepte

Serveis prestats AMPA Escola la Mitjana

Dades del creditor
Identificador del creditor

G25670779

Nom del creditor

AMPA Escola la Mitjana

Adreça

C/ Josep Pallach, s/n

Codi Postal: 25005

Municipi: Lleida

Província: Lleida

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar instruccions a l’entitat del
deutor per carregar al seu compte i (B) a l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint els 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 amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’ha d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen
a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Dades del deutor (titular del compte)
CIF/NIF/NIE del deutor
Nom del deutor
Adreça
Codi Postal
Municipi
Nom de l’alumne

Província

Lleida

Nom i cognoms del/s alumne /s
Curs alumne /s

Swift-BIC
Número de compte - IBAN
Entitat

Tipus de pagament

Oficina

Pagament recurrent o

DC

Compte

Pagament únic

Lleida,
Dades comprovades i signades pel titular del compte

En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us info rmem que les dades personals que
proporcioneu s’incorporaran en el fitxer automatitzat de l’AMPA, la finalitat del qual és la gestió de les activitats i serveis de l’AMPA de l’Escola de la Mitjanai no es
destinaran a altres finalitats ni tampoc es cediran a terceres persones excepte en els termes previstos en la llei. El responsable d’aquest fitxer és l’Ampa de l’Escola
de la Mitjana, amb CIF G25670779i domicili c/ de’n Josep Pallach núm. 1, 25005 de Lleida. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposarvos al seu tractament, en les condicions previstes en la vigent Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal, sol·licitant-ho personalment, amb la deguda
identificació, per correu postal, o per correu electrònic a l'AMPA (ampa.ceip.lamitjana@gmail.com)

Ampa Escola La Mitjana – c/Josep Pallach, s/n – 25005 Lleida – Tel. 629 915 290
http://www.lleidaparticipa.cat/ampalamitjana - a/e: ampa.ceip.lamitjana@gmail.com

