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ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE 
 

REF. NÚM. MANDAT:   

 
Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritza el creditor a enviar ordres de deutes a la seva entitat 

financera i autoritza a aquesta a efectuar els deutes corresponents en el seu compte, d'acord amb les instruccions del creditor. 

Entre altres, té dret a ser reemborsat per la seva entitat financera segons els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta. 

En tot cas, les sol·licituds de reemborsament hauran d'efectuar-se dins de les 8 setmanes següents a la data de deute en el seu 

compte. 

S'han de completar tots els camps sol·licitats i signar el present document pel titular del compte en la qual es deguin els rebuts 

domiciliats. 

DADES DEL DEUTOR TITULAR DEL COMPTE DEUTOR  
  

Nom:    

 

NIF:  

Adreça:  

Població:  

 

Codi postal:  

 
Número compte IBAN:

  
E S                            

 

SWIFT BIC:  

 

DADES DEL CREDITOR 

Nom del creditor: AFA ESCOLA EULALIA BOTA 

NIF: G63629067 

Adreça: C/FERNANDO PESSOA 59 

Codi postal: 08030 

Població: BARCELONA 

Tipus de pagament: Pagament periòdic (anual per a quota de socis, mensual o trimestral per a quotes activitats extraescolars) 

 

Data:   Firma del Titular:  
 

 

http://www.afaeulaliabota.cat/
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Informació bàsica sobre protecció de dades 

El Responsable del tractament és el AFA ESCOLA EULÀLIA BOTA, NIF G63629067. 

La finalitat del tractament és permetre la tramitació i la prestació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 

La legitimació per a tractar les dades es basa en el compliment de les nostres obligacions legals, el nostre interès legítim i el consentiment de 

l'interessat. 

Els destinataris de les dades són proveïdors externs i altres destinataris necessaris per a poder donar compliment al servei d'extraescolars. No 

es contempla la transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu. 

Vostè té el dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s'expliquen en més detall en la informació addicional. Pot 

consultar la informació addicional en la nostra pàgina web https://www.afaeulaliabota.cat/politica-de-privacidad/ 

Quan el servei sol·licitat requereixi informació sobre la salut de l'alumne, vostè dona el consentiment perquè aquestes dades siguin tractades 

per a la gestió de l'activitat extraescolar sol·licitada, i fa constar que la informació que ha proporcionat és exacta i verídica. En cas que no 

proporcioni aquestes dades és possible que el *AFA no pugui atendre la seva sol·licitud. 
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