ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA – SEPA
A EMPLENAR PEL CREDITOR
Referència de l’ ordre de domiciliació
Identificador del creditor
ES020001P5812302G
Nom del creditor
INSTITUT MUNICIPAL D’ EDUCACIÓ DE MOLLET DEL VALLÈS
PLAÇA MAJOR, 1
08100 – MOLLET DEL VALLÈS -BARCELONA
ESPANYA

Adreça
Codi Postal – Població - Província
País

Mitjançant la signatura d’aquest formulari de domiciliació, autoritzeu a l’ Institut Municipal d’Educació a enviar
ordres
la vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar
els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de l’ Institut Municipal d’Educació. Entre
d’altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’ acord amb els termes i condicions del contracte
subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en
un termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el seu compte.
A EMPLENAR PEL DEUTOR
Nom del deutor/s Pare/Mare/ Tutor Legal
(Titular/s del compte de càrrec)

DNI/NIE

Nom de l’ alumna/e
Aula

Data de naixement
____/____/____
Escola Municipal Dansa

Adreça del deutor

Adreça electrònica

Codi Postal – Població – Província
País del deutor
Número de compte – IBAN
(24 dígits)
Tipus de pagament
Concepte domiciliat
Data – Localitat

Pagament Recurrent
Rebut mensual
Signatura del deutor
(pare/mare/ tutor legal)

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’ EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S’HA D’ENVIAR AL
CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.
L’informem que el responsable del tractament de les dades de l’alumne, pares o representants legals recollides a través d’aquest formulari és l’Institut Municipal
d’Educació de Mollet del Vallès amb adreça a Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès, telèfon 93 563 51 25 i correu electrònic ime@molletvalles.cat. Aquestes dades
seran tractades amb la finalitat gestionar la seva assistència a l’escola sota la base jurídica del seu consentiment exprés. Les dades de contacte del delegat de Protecció
de dades són dprotecciodades@molletvalles.cat L’informem que les dades podran ser cedides a les Administracions publiques, sempre que respongui al compliment
d’una obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades es conservaran d’acord amb els criteris de conservació establerts per la normativa
vigent. En tot moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com els drets de limitació i oposició al tractament davant el responsable del
tractament a l’adreça postal Plaça Major, 1, 08100 Mollet del Vallès o bé per correu electrònica dprotecciodades@molletvalles.cat adjuntant fotocopia del DNI o
equivalent. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control.

