CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L
B65630741

ESCOLA ITACA CURS 2018 – 2019
INSCRIPCIÓ HORA DESPERTADOR / HORA PROLONGADA
DADES DEL NEN/NENA
Nom i Cognoms de l’alumne/a ____________________________________________________
HORA DESPERTADOR:

Curs_______

HORA PROLONGADA:

PREUS:
*DE 3 A 5 DIES FIXES 33,50€

*DE 1 O 2 DIES FIXE 16,75€

*DIA ESPORÀDIC 3,25€

Referència de la ordre de domiciliació: /
Mandate reference

Identificador del creditor / Creditor Identifier
be completed by the creditor

A complimentar pel creditor / To

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE CÀRREC DIRECTE SEPA / SEPA DIRECT DEBIT MANDATE

Nom del creditor / Creditor’s name
Adreça / Address
Codi postal – Població – Província / Postal
code – City – Town

País / Country

B65630741
CUINA I LLEURE PAM I PIPA, SL
C/ MAJOR, 18 LOCAL 3
08740 – SANT ANDREU DE LA BARCA – BARCELONA
ESPANYA

Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar a la seva compte i a l’entitat per
efectuar els càrrecs a la seva compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els
terminis i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dintre de les dues setmanes que segueixen a la data del cobro
en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat financera.

Nom del deutor/s / Debtor’s name
(titular/s de la compte de càrrec)
Adreça del deutor / Adress of the
debtor
Codi postal – Població – Província /
Postal code – City – Town
País / Country
Swift BIC / Swift BIC

Número de compte – IBAN / Account
number - IBAN

Tipus de pagament / Type of payment
Data – Localitat / Date – location in

Pagament recurrent

Pagament únic

which you are signing
debtor

A complimentar pel deutor / To be completed by the

By signing this mandate form, you authorize the creditor to send instructions to your bank to debit your account and your bank to debit your account in accordance with the instructions from the creditor. As part of your rights, you are
entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a
statement that you can obtain from your bank.

Signatura del deutor / Signature of the
debtor

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER CUMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT. UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA
ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTODIA.
ALL GAPS ARE MANDATORY. ONCE THIS MANDATE HAS BEEN SIGNED MUST BE SENT TO CREDITOR FOR STORAGE.

PROTECCIÓ DE DADES – Les seves dades seran tractades per CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L. amb la finalitat de mantenir la nostra relació comercial, base legal del
tractament. No se cediran dades a tercers i es conservaran mentre hi hagi una obligació legal, sense prejudici que l’interessat sol·liciti la seva cancel·lació. Pot exercir els drets
d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, també
té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
DATA PROTECTION – Controller: CUINA I LLEURE PAM I PIPA, S.L., CL MAJOR, 18 - SANT ANDREU DE LA BARCA 08740 (BARCELONA). Purposes of the
processing: maintain our business relationship. Term of storage: personal data will be returned when the commercial relationship is fulfilled. Although it may keep them, duly
blocked, until they prescribe the responsibilities of the processing. Recipients. Your data will be not communicated. Rights of data subjects. Data subjects are informed of
their right to access, oppose, limit treatment, amend, cancel or exercise the right to portability their personal data under the terms established by Law. Users can also submit a
complaint to the Spanish Data Protection Agency (Agencia Española de Protección de Datos) to defend their rights.

