ORDRE DE DOMICILIACIÓ
DE DÈBIT DIRECTE SEPA
PM - 02
Referència:

Nom de l’alumne/a

Curs

Nom del/s titular/s del compte

DNI

Adreça del/s titular/s

CP

IBAN

Nº/Escala/Pis

Població

E

Província

País

S

SWIFT BIC

Nom del creditor

COL·LEGI SANTA MAGDALENA SOFIA

Identificador del creditor

R0700387D

Adreça del creditor

CP

07011

C/ Francesc Marti Mora,42

Població

Tipus de pagament

PALMA

PAGAMENT RECURRENT

Localitat i data

ILLES
BALEARS

Província

X

País

ESPANYA

PAGAMENT ÚNIC

Palma, ____ de ________________ de 2020_

Signatura del/s titular/s del compte

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES. Responsable del tractament:Informat com a creditor. Dades de contacte: Informat com a
creditor. Finalitat del tractament: la gestió de cobrament i pagament domiciliat a través d’una entitat bancària. Conservació de les dades: les
dades personals recollides es conservaran sempre que hi hagi una relació contractual, i un vegadafinalitzada, es conservaran mentre ho
requereixi una obligació legal. Legitimació del tractament: la base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del contracte.
Totes les dades sol·licitades són obligatòries, si no són emplenades, l’ordre podria no ser vàlida. Destinataris de cessions: les entitats
bancàries. Transferències internacionals: no es preveu cap transferència internacional. Drets dels interessats: a) l'accés a les dades
personals que els concerneixen; b). rectificació de les seves dades personals per a l'actualització; c) la supressió, quan entre altres motius,
les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. d) limitar el tractament de les seves dades, en determinades
circumstàncies, en aquest cas, la persona responsable del tractament conservarà únicament les dades per a l'exercici o la defensa de
reclamacions. e) en oposició al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular, en aquest cas, la persona responsable del tractament conservarà únicament les dades personals per a l'exercici o la
defensa de reclamacions. f) la portabilitat de les seves dades personals quan estigui automatitzada. A aquest efecte, haurà de dirigir-se
mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI/passaport, al domicili social. L'interessat té dret a retirar el
consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. La
persona interessada podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control en l'àmbit de la protecció de dades competent,
especialment quan no hagi rebut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i com posar-se en contacte amb el responsable.

