SOL·LICITUD DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
MANDAT CÀRREC DIRECTE SEPA
Concepte tributari: O.F.núm.21 - Taxa per ensenyaments especials a establiments docents municipals
(Escola de Música i Conservatori Professional de Música)

En / Na

amb DNI

amb domicili a
CP

Municipi

Província

Pare, mare o tutor de l’alumne/a :
Nom alumne/a

Alumne major d’edat :
Nom alumne/a

I com a TITULAR del compte:
IBAN

Entitat

Oficina

DC

Número de Compte

SWIFT o BIC
DENOMINACIÓ DE L’ENTITAT BANCÀRIA

En signar la present ordre de domiciliació, autoritzo el Patronat Municipal de Música de Vila-seca perquè presenti a l’entitat
bancària esmentada, i amb càrrec al compte indicat, els rebuts de l’Escola Municipal de Música i del Conservatori Professional
de Música de Vila-seca de l'alumne/a abans ressenyat, i sota la meva responsabilitat, declaro que aquestes dades corresponen
al compte corrent o a la llibreta d’estalvis obert as nom meu.

Tipus de pagament: RECURRENT
RECURRENT
Data

/

/
Signatura autoritzada del titular del compte:

Nom del creditor: PATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILA-SECA
Identificació del creditor: G43036847
Avinguda de la Generalitat, núm. 27 43480 VILA-SECA (Tarragona)
Adreça electrònica: patronat@vila-secamusica.cat / Telf. 977 392 368
“Al signar aquest imprès, autoritzo a l’Escola de Música i Conservatori Professional de Música de VILA-SECA, en l’àmbit de les seves competències, a fer us de les dades personals
facilitades per a la tramesa d’informació relativa a les activitats i ensenyaments musicals que puguin ser del meu interès. D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per al seu tractament informàtic.
Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant escrit presentat
a la direcció del Centre.”

TOTS ELS CAMPS S’HAN D’EMPLENAR OBLIGATÒRIAMENT. UN COP SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ, S’HA DE LLIURAR
A LA SECRETARIA DEL CONSERVATORI PER A LA SEVA CUSTÒDIA.

