ORDRE DE DOMICILIACIO DE DEUTE DIRECTE SEPA
A emplenar pel creditor:
Referència de l'ordre de domiciliació: Mensualitat extraescolar / Quota AFA / Reutilització Llibres
Nom del creditor: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA ESCOLA PROVENÇALS: Make It Up - Babel Languages
SCP, Fundació Catalana Privada CET 10, Mª Angels Cases Homs, Biz Procurement S.L., Raul Arza Garcia
(Escacs), Batucada (AFA Escola Provençals), KIDS&US, A LO CUBANO, BABYOGUI, AFA PROVENÇALS
C/PERÚ 105, BARCELONA 08018.
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, l’usuari del servei autoritza al creditor a enviar
instruccions a l'entitat del deutor per deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el 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 amb la mateixa. La
sol·licitud de reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de
deute en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
A emplenar per l’usuari del servei:
NOM I COGNOMS TITULAR DEL COMPTE:

NIF/NIE/PASSAPORT DEL TITULAR:

____
IBAN

______
ENTITAT

______
OFICINA

Signatura

___
DC

________________
Nº COMPTE

Data

SEPA - Informació sobre Protecció de Dades
AFA ESCOLA PROVENÇALS
G58705773
Responsable
carrer Perú, 105 08018 Barcelona
ampaprov@hotmail.com
Resp. Seguretat
lopd.proven@gmail.com
Nom del tractament Socis
A l'AFA Escola Provençals tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb l'objectiu gestionar el
registre d'associats, gestió econòmica derivada dels serveis i activitats que es gestionen a través de l'associació, difusió,
comunicació i xarxes socials.
Les dades personals proporcionades es conservaran de la següent manera:
Les famílies que finalitzin l'etapa escolar definitivament: es suprimiran les seves dades personals de forma segura.
Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.
Les famílies que continuin l'etapa escolar: es farà la renovació automàtica conservant les dades necessàries per a la seva
consideració de soci.
Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment.
La base legal per al tractament de les seves dades personals és la sol·licitud del consentiment mitjaçant una clara acció
Legitimació
formativa que reflexi una manifestació de voluntad lliure, específica, informada i inequívoca de l'interessat.
L'interessat tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament.
Consentiment de forma expressa
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, l’usuari del servei autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per
deure el seu compte i a l'entitat per efectuar els deutes en el 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 amb la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament haurà d'efectuar-se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de deute en compte.
Finalitat

Sí, autoritzo

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l'AFA Escola Provençals està tractant dades personals que els
concerneixen o no.
Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als
fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en
aquest cas únicament seran conservats per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Drets

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les dades. L'AFA Escola Provençals
farà arribar a la persona interessada les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura
mecànica. L'AFA Escola Provençals deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la
defensa de possibles reclamacions.
En determinades circunstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se
al tractament de les seves dades. L'AFA Escola Catalunya deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims
imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per a l'exercici dels drets de l'interessat es posa a la seva disposició la Sol·licitud d'exercici dels drets al tractament de
dades personals adreçada a l'AFA Escola Provençals al carrer Perú, 105 08018 Barcelona o per correu electrònic a
lopd.proven@gmail.com acompanyat de fotocòpia de document oficial que us identifiqui. En cas d'exercir-se per correu
electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat.

