Ordre de domiciliació directa (SEPA) de l’Escola Municipal de Música
Emplenar en cas d'ALTA o MODIFICACIÓ de les dades bancàries
Dades del creditor
Identificació: P4313100B
Nom del creditor: AJUNTAMENT DE RIUDOMS
Adreça: C/ MAJOR, 52
Codi postal – Població – Província: 43330 – Riudoms (Tarragona)
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) Riudoms Serveis EPE a enviar ordres a la
vostra entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports
corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de Riudoms Serveis EPE.

Entre 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 vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de
la data en que es va debitar en el seu compte. Informació addicional sobre els seus drets relatius a aquesta ordre es troba a
la seva disposició en la seva entitat.

Dades del deutor
Nom del deutor

NIF/CIF/Passaport

Adreça de l’entitat bancària

Codi Postal, Població i Província de l’entitat bancària

Codi Swift/BIC

Compte bancari

Tipus de pagament

✘

Pagament recurrent

,

de

Pagament únic

de

Les dades de caràcter personal que ens heu proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Escola Municipal de Música responsabilitat de RIUDOMS SERVEIS
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL, amb la finalitat de control i gestió dels alumnes i dels pares que assisteixen a l’Escola de Municipal Música, i en relació als serveis que es
presten. Conforme allò disposat en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, us informem que podeu exercitar els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a: c. Major, 52, 43330 Riudoms (Tarragona). Així mateix vostè autoritza a que Riudoms Serveis li remeti correus electrònics
informatius a l’adreça designada sobre informació, activitats que considerem que pot ser del seu interès, podent en qualsevol cas revocar aquesta autorització mitjançant l’enviament
d’un correu electrònic a escola_musica@riudoms.cat

Signatura del titular del compte

Segell de l’administració
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