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Club Triatlón Ferrol
Avda de Castelao s/n Casa do deporte, - 15406 Ferrol (A

Coruña)

SEPA: Orde de domiciliación bancaria (CORE)

Para cumprir coa normativa bancaria europea de domiciliacións SEPA, pedímoslle que nos cubra os datos bancarios na
ficha que achegamos, e, unha vez asinada, nola faga chegar o antes posible.

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE DÉBEDA SEPA CORE

Nome do acredor: Club Triatlón Ferrol
Identificación do acredor (NIF): V70087192
Enderezo: Avda de Castelao s/n Casa do deporte, - 15406 Ferrol (A Coruña)
Poboación: Ferrol

Nome do debedor:

NIF:

Enderezo:

CP - Poboación (Provincia):

Tipo de pagamento: domiciliado pagamento recorrente mediante cargo directo CORE

BIC - Código de identificación do banco (8 letras):

IBAN - Código de identificación da conta (24 caracteres = 2 letras + 22 díxitos):

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, vostede autoriza a Club Triatlón Ferrol a enviar ordes de pagamento á súa
entidade financeira para domiciliar os recibos correspondentes á facturación dos produtos e / ou servizos que contratase.
Informámolo de que, no caso de non conformidade co cargo, terá 8 semanas para exercer o dereito a ser reembolsado
directamente pola súa entidade financeira.

Poboación e data: .................................................................

Representante legal: ...........................................................

Sinatura e selo:

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro (LOPDGDD), dou permiso para que os meus datos sexan incorporados a un ficheiro responsabilidade de Club Triatlón Ferrol e que sexan
tratados coa finalidade de manter, desenvolver e controlar a relación comercial. Estes datos conservaranse mentres exista un interese mutuo para
manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade axeitadas para garantir a
pseudonimización dos datos ou a destrución total destes. Así mesmo, infórmaselle que pode retirar o consentimento en calquera momento que pode
exercer os dereitos de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e da limitación ou oposición ao seu tratamento dirixíndose a
Avda de Castelao s/n Casa do deporte, - 15406 Ferrol (A Coruña). Email: triatlonferrol@gmail.com ou remitindo unha mensaxe de correo electrónico
a triatlonferrol@gmail.com. Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (www.aepd.es) se considera que o
tratamento non se axusta á normativa vixente.


