
    

            

                                          
            
                                                                                                                                  
Ordre de domiciliació de deute directe a SEPA                                                             
Creditor:   PLAT NEGRE S.L 
Adreça del creditor: Cl Navarra, 8 25230 Mollerussa - Lleida CIF: B-25723495              
Província: LLEIDA (ESPANYA) 
Telf:Oficina: 973 71 11 50 - e-mail: sercodaga@sercodaga.com         
Mitjançant la signatura d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza  al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per carregar al seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs al seu 

compte seguint les instruccions del creditor. // Mediante la firma de esta orden de domiciliación el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la 

entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor.   DE  FORMA RECURRENTE. 

Com a part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol.licitud de reemborsament s'ha d'efectura-

se dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.  //   Como parte de sus derechos, el deudor 

esá legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la 

fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera. 

Si us plau, omplir les dades i retornar signat. Preguem ens comuniquin qualsevol canvi 

posterior. Moltes gràcies.       

                                                         

SERVEI DE MENJADOR:    ALTA:                  BAIXA:.    .   .                       MODIFICACIO DE DADES: 

 
DE FORMA:                         FIX:                     ESPORADICA :                     ALTRES: . . . . . . . . . . . . . .        

ESCOLA – CURS de l’alumne  

Cognoms i nom, alumne  

DNI   Alumne  

Cognoms, Nom i DNI  
deutor(Titular del compte) 

 

Adreça alumne:  

C.Postal i Població:  

Telèfon Fix:  

Cognoms i nom Pare  

Telèfon mòbil del pare  

E-mail del pare  

Cognoms i nom Mare  

Telèfon mòbil de la mare  

E-mail de la mare  

Dades Bancàries.IBAN (ccc):  

BIC:  

 

De conformitat amb l'establert en l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, pel qual es regula el dret d'informació en la 

recollida de dades li informem dels següents extrems: 

Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat en aquesta fitxa i altres comunicacions mantingudes amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat 

de PLAT NEGRE,S.L. 

La finalitat del tractament és la de gestionar de forma adequada la prestació dels seus serveis. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, excepte les cessions 

legalment permeses. 

Les dades sol·licitades a través d’aquesta fitxa i altres comunicacions són de subministrament obligatori per a la prestació del servei. Aquests són adequats, pertinents i no 

excessius. 

La seva negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de prestar els seus serveis. 

Així mateix, li informem de la possibilitat d’exercitar els corresponents drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb l'establert en la Llei 15/1999 davant 

PLAT NEGRE S.L. com a responsables del fitxer. Els drets esmentats els pot exercitar a través dels següents mitjans: sercodaga@sercodaga.com., Plat Negre, SL –Cl Navarra, 

8  25230 Mollerussa – Lleida   973 71 11 50 

 

Data:                                   Signatura: 

ESCOLA: MESTRAL DE VILANOVA DE LA BARCA. 

Alumne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CURS de l’alumne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

mailto:sercodaga@sercodaga.com

