ORDRE DE DOMICILIACIO DE DEUTE DIRECTE SEPA
A emplenar pel creditor:
Referència de l'ordre de domiciliació: Mensualitat extraescolar / Quota AFA / Quota Llibres
Nom del creditor: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA ESCOLA PROVENÇALS: Make It Up - Babel Languages SCP, Fundació
Catalana Privada CET 10, Mª Àngels Cases Homs EMAC, Biz Procurement S.L., Raul Arza Garcia (Escacs), A LO CUBANO,
BABYOGUI, AFA PROVENÇALS
Adreça i direcció: 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'efectuarse 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 del Titular del Compte (Nom i Cognoms):

Nº DNI/NIE

___________________________________________________________________________

____________________

Adreça del deutor: __________________________________________________________________________________
Codi postal - Població - Província: ______________________________________________________________________
__________________ __________________ _________ _____________________________________________
IBAN Entitat
Oficina
DC
Nº Compte
Tipus de pagament:

Pagament recurrent

Signatura

Pagament únic

Data

POLÍTICA DE PRIVACITAT: INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. L'AFA de l’Escola Provençals conscient de la importància de garantir
el dret a la intimitat i protecció de dades dels usuaris, i en aquest sentit, en compliment del que preveu el Reglament general de protecció de dades (EU)
2016/679 (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades, informa a continuació sobre els
tractaments de dades de caràcter personal. Dades del responsable: AFA de l’Escola Provençals (CIF: G-58705773), Perú, 105 08018 Barcelona,
lopd.proven@gmail.com, https://afaproven.com Finalitat del tractament: Gestionar el registre d'associats, la gestió econòmica derivada dels serveis i
activitats que es gestionen a través de l'associació, difusió, comunicació i xarxes socials. Legitimació: Les dades de caràcter personal són obligatòries per
tramitar la sol·licitud d’alta de soci. La base legal per al tractament es el seu consentiment al lliurar el formulari online així com l’acceptació com usuari
del lloc web de la Política de Privacitat, correu electrònic i xarxes socials. L’usuari te dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això
afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Destinataris: Organitzacions o persones directament relacionades amb
la finalitat del responsable. Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals. Entitats asseguradores. Si t’inscrius a les activitats extraescolars ofertes per l’AFA
podrem transmetre les dades de contacte i facturació a l’empresa responsable de l’activitat. També tindran accés determinades empreses prestadores
de serveis, en aquest cas ja com a encarregades del tractament. Aquests proveïdors només podran accedir a les dades amb l’únic objecte de prestar el
servei contractat, seguint les instruccions de l’Entitat responsable i sense que puguin destinar-los per a cap altra finalitat. Tots els proveïdors subscriuen
compromisos de confidencialitat en l’ús de la informació a la qual accedeixen pel seu servei de conformitat amb la normativa vigent. Les vostres dades
no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió Europea excepte els esmentats. Termini de conservació de les dades: Les dades personals
proporcionades a la base de dades online es conservaran de la següent manera: Les famílies que finalitzin l'etapa escolar definitivament, es suprimiran
les seves dades personals de forma segura. Les famílies que continuïn 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. Drets: Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, la
rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se al tractament, la portabilitat de les dades i el dret a retirar el consentiment en
qualsevol de les seves finalitats. Per a això pot adreçar una carta a AFA Provençals, a l’adreça Perú 105, Barcelona, 08018, o remetent un correu
electrònic a lopd.proven@gmail.com indicant el dret que vols exercir. Cal acreditar la identitat del sol·licitant, per exemple acompanyant fotocòpia del
DNI. En cas d'exercir-se per correu electrònic el document haurà de signar-se digitalment el missatge o adjuntar un document oficial escanejat. Així
mateix, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), si
considera que s’ha produït algun tipus de vulneració en relació amb el tractament de les seves dades personals. En el cas que se sol·liciti la limitació del
tractament de les seves dades únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d’oposició deixaran de tractar-se
les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

He llegit i accepto la política de privacitat.

Signat (Pare/mare/tutor-a)

