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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA - SEPA 

A. A EMPLENAR PER L´ASSOCIACIÓ 

Associació El Far 

C/ Pere Ballús nº 13 

08530 La Garriga 

Barcelona 

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) a enviar ordres a la vostre entitat per debitar 
càrrecs al vostre conte (B) a la seva entitat financera per els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions del 
acreedor, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte amb la vostra 
entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la 
data en que es va debitaren el seu compte. 

B. A EMPLENAR PEL SOCI 

NOM I COGNOMS 

ADREÇA 

POBLACIÓ 

CODI POSTAL 

TELÈFON 

TELÈFON MÒBIL 

CORREU ELECTRÒNIC 

Que d’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i 6 (tractament basat en el consentiment de la 
persona afectada) de la llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb 
la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar i tramitar aquesta sol·licitud d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat 
que la normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el títol III de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, se m’informa de les següents dades: el responsable del tractament de 
dades serà l’Associació El Far (C/Pere Ballús, 13 La Garriga), la finalitat del tracte és la gestió de els dades de caràcter personal de la 
persona declarant per col·laborar amb l’Associació El Far, les dades no seran transferides a tercers, les dades es conservaran vigent 
segons la normativa i es pot exercir el dret  a accés, rectificar, supressió i actualització de les dades a l’Associació El Far. 
 

NÚMERO DE COMPTE IBAN                               

TIPUS DE PAGAMENT MARCA UNA   X         

TRIMESTRAL    IMPORT       

          

ANUAL    IMPORT       

MENSUAL nº mesos......... 

 

 

    

 IMPORT     

 
CONCEPTE DOMICILIAT             

 DATA I LOCALITAT              

      Signatura del soci     
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