
ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE SEPA

A complir pel creditor

Signatura del deutor,

Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza (A) al creditor a enviar 
instruccions a l'entitat del deutor per debitar càrrecs al seu compte i (B) a l'entitat per efectuar els dèbits al 
seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor té dret a ser 
reemborsat per la seva entitat d'acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb ella. Aquest 
reemborsament haurà de ser instat en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va 
debitar al seu compte. Pot obtenir més informació sobre els seus drets a la seva entitat financera.

A complir pel deutor (soci titular)

,a de de .

Cognoms:Nom:

Referència de l'ordre de domiciliació (Núm. soci titular):

Identificador del Creditor (NIF): G17132747

Nom del Creditor: Centre Excursionista d'Olot

Adreça: Passeig d'en Blay, 5

Codi Postal - Població - Província: 17800 - Olot - Girona

País: Espanya

Adreça:

Codi Postal - Població - Província:  

Número de compte - IBAN: 

Tipus de pagament: Pagament periòdic anual

En cas de nou soci titular o actualització de les dades bancàries

Finalitat del tractament: Tramitació de les dades d’associats, de llicències 
federatives, organització i informació d’activitats esportives i de lleure, 
organització de competicions esportes i gestió i comunicació de les consultes a la 
web.
Destinataris: Les dades se cediran a bancs i caixes, administracions públiques, 
als encarregats del tractament que donen diferent suport a l’entitat així com als 
tercers necessaris amb els que sigui necessària i obligada per llei la comunicació.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable del tractament: CENTRE  EXCURSIONISTA D’OLOT. Legitimació: 
Execució d’un contracte o consentiment de l’interessat.
Drets dels interessats: Tenen dret a accedir, rectificar, i suprimir les dades, 
així com a altres drets, com detalla la informació addicional.
Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detall sobre 
Protecció de Dades al nostre web: www.ceolot.cat

ÉS OBLIGATORI OMPLIR TOTS ELS CAMPS.
UN COP SIGNADA, CAL ENVIAR AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.
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