
Institut Taradell

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Alumne/a ____________________________________________________________ Curs i grup ________________

En/Na _______________________________________________________________, DNI/NIE _________________,

i número de compte corrent:              E S _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació per a les SORTIDES ACADÈMIQUES I MATERIAL
de l'alumnat matriculat al nostre Institut, autoritza (A) al creditor a enviar ordres a la meva entitat financera per debitar
càrrecs al meu compte i (B) a la meva entitat financera per debitar els imports corresponents al meu compte d'acord
amb les instruccions del creditor.

Entre altres,  tinc el dret a ser reemborsat per la meva entitat  financera d'acord amb els termes i condicions del
contracte subscrit amb la meva entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part meva
en el termini màxim de vuit setmanes a partir de la data en que es va debitar en el meu compte. Podent obtenir
informació addicional sobre els meus drets a la meva entitat financera.

Dades de l'entitat:
Institut Taradell
Carrer Pompeu Fabra, 12
08500 Taradell (Osona)

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UN COP FIRMADA, AQUESTA ORDRE S'HA DE LLIURAR AL CREDITOR PER LA SEVA CUSTÒDIA.

Imatge

□ Autoritzo que la imatge del meu fill/filla pugui aparèixer en la difusió que es fa de les activitats escolars lectives,
complementàries i  extraescolars organitzades pel  centre i  publicades a les pàgines web del centre, filmacions
destinades a la difusió pública no comercial i fotografies per a revistes o publicacions de l’àmbit educatiu.

Comunicació amb les famílies

L'institut té un sistema de comunicació amb les famílies:

Mare / Tutora correu electrònic ________________________________________________

mòbil ____________________

Pare / Tutor correu electrònic ________________________________________________

mòbil ____________________

En compliment de la Llei  Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,  us informem que les
vostres dades no seran cedides a ningú, que podeu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les
vostres dades personals.

Carrer Pompeu Fabra, 12
08552 Taradell
Tel. 93 880 00 12 
instaradell@xtec.cat
www.instaradell.cat

Signatura

Data i localitat on es realitza la signatura


