
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.RESPONSABLE: SERCODAGA S.L. -B25582867; Cl Navarra, 8 25230 Mollerussa(Lleida), sercodaga@sercodaga.com. 

FINALITAT: Gestionar el servei contractat. LEGITIMACIÓ: Execució del contracte de prestació de serveis. CESSIONS: Aquelles necessàries per a la prestació del servei i les 

legalment previstes. CONSERVACIÓ: Mentre duri la relació amb el client i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei per atendre eventuals responsabilitats. 

DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició dirigint-se a les dades del responsable. En cas de divergències, pot presentar una 

reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades (www.aepd.es). 

 

  

 
                          
       INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR 
          
                                                                               ESCOLA MESTRAL  – Vilanova de la Barca.       
                                          
 
Ordre de domiciliació de deute directe a SEPA.   Creditor: SERCODAGA S.L CIF: B-25582867  C/Navarra, 8 – 25230 - Mollerussa – Lleida 

(ESPANYA)     Telèf. oficina: 973 25 70 43     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 . No s’admetrà cap fitxa que no estigui degudament complimentada. 
Mitjançant la signatura d’aquest document accepten les normes de funcionament del servei de menjador. 
                            

SERVEI DE MENJADOR:           ALTA                               MODIFICACIÓ DE DADES                  

GAUDIRÀ DEL SERVEI DE FORMA:           FIXA                                ESPORÀDICA                                         
 

CURS: (encercleu curs i lletra) 
P3  -  P4  -  P5  -  PRIMER   -  SEGON   -  TERCER  -  QUART  -  CINQUÈ  -  SISÈ 

A      -      B      -      C  
 

Cognoms i nom de l’alumne  DNI: 

Adreça  (Carrer, número, C.P. i població)  

Telèfon Fix  

Cognoms i nom del tutor (1)  

Dades del tutor (1) Mòbil: E-mail: 

Cognoms i nom del tutor (2) 
 
 

Dades del tutor (2) Mòbil: E-mail: 

Cognoms i nom del deutor       
(Titular  del compte) 

 DNI: 

Dades Bancàries – IBAN – (ccc) 
ES  _   _    _   _   _   _ _   _   _  _  _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _ 

 

Preguem comuniquin qualsevol canvi posterior al/la coordinador/a del menjador. Moltes gràcies. 
 
 

 

 
 
 

En/Na ……………………..…………………………………………………………………. amb DNI ………………………..…… 

com a tutor legal o titular de la pàtria potestat de l’alumne ……………………..…………………………………………. 

……………………………………….. autoritzo el tractament de les dades personals del menor exclusivament per 

a les finalitats indicades. 

                                    Signatura titular del compte:     Signatura Tutor: 

Data:     

 .................    ..................          ...............  

mailto:sercodaga@sercodaga.com

