
  

 

  
ESTABLIMENTS COL·LABORADORS 

 
Empresa: 

Nom: 

Cognoms: 

Adreça: 

Codi postal:         Població:  

Telèfon fix:         Mòbil:  

Email:  

NIF/CIF:          

 

QUOTA (Mínim 20,00 € + iva):          
Si es deixa en blanc aquest camps s’entendrà que es vol la quota mínima de 20€ anuals + iva 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES ASSOCIATS I ESTABLIMENTS COL·LABORADORS 

RESPONSABLE: ASSOCIACIO DIABLES SE MN REFUM, c/ Marc Mir 15 ( 08770 Sant Sadurni d Anoia ) , 
semnrefum@gmail.com, G62531637. FINALITAT: Gestionar l'alta i complir amb les funcions i finalitats descrites en els 
Estatuts. Ús i publicació de la seva imatge (a la pàgina web, xarxes socials o altres mitjans de comunicació) de manera 
gratuïta i sense ànim de lucre, per promocionar les activitats organitzades per l’associació. Creació i gestió de grups de 
Whatsapp com a via de comunicació si l’usuari marca la casella. Remetre-li comunicacions informatives relacionades 
amb l’entitat, inclús per  mitjans electrònics. LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord d'afiliació, consentiment per a l’ús i 
publicació de les imatges i per a la inclusió en grups de Whatsapp. Interès legítim en remetre-li informacions 
comercials del seu interès. CESSIONS: Organismes públics i privats necessaris per a les nostres finalitats i les 
legalment previstes. CONSERVACIÓ: Durant l'alta a l'entitat i, finalitzada aquesta, durant els terminis exigits per llei 
per atendre eventuals responsabilitats. Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats 
i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. Dades comercials: quan l'usuari sol·liciti la seva 
baixa. 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). 

 
LLoc:       Nom i signatura del representant legal: 
Data: 



  

 

ORDRE SEPA DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT DIRECTE 
 
Referència de l’ordre de domiciliació: Mitjançant la firma d’aquest formulari d’Ordre de 
Domiciliació autoritzeu a l'Associació DIABLES SE M'N REFUM a enviar ordres a la seva entitat 
financera per debitar càrrecs al seu compte, i a la seva entitat financera per debitar els imports 
corresponents al compte d’acord amb les ordres emeses per l’esmentada ssociació. 
 
CREDITOR: 
 
NOM: DIABLES SE M'N REFUM 
NIF: G-62531637 
DIRECCIÓ: C/ Marc Mir 15 (Casal d'Entitats) 
CODI POSTAL: 08770 
POBLACIÓ: SANT SADURNÍ D’ANOIA 
 
DEUTOR: 
 
EMPRESA: ______________________________________________________________________________________ 
RESPONSABLE: _________________________________________________________________________________ 
DNI/CIF DEL TITULAR DEL COMPTE: __________________________ 
ADREÇA FISCAL: ________________________________________________________________________________ 
CODI POSTAL: _____________ POBLACIÓ: __________________________________________________________ 
PROVÍNCIA: _________________________ PAÍS: ______________________________________________________ 
NÚMERO DE COMPTE-IBAN: 
ES__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
TIPUS DE PAGAMENT: PAGAMENT PERIÒDIC 
 

Per tal de complir amb la recent normativa SEPA reguladora de la Zona Única de Pagaments en Euros, ens plau 
adjuntar-los la present autorització que ha de retornar-nos degudament firmada. En ella sol·licitem el seu 
consentiment per a executar les ordres de domiciliació en el compte bancari de l’entitat financera que ens ha 
indicat per a tal fi. Conseqüentment, pel present mandat ens autoritza expressament a procedir a realitzar els 
tràmits necessaris per al cobrament dels serveis presentats mitjançant càrrec bancari, així com per autoritzar a la 
seva entitat financera que atengui les nostres instruccions de pagament. 

Així mateix, i de conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, li recordem que, en base a la 
relació contractual mantinguda, les seves dades personals i bancàries formen part d’un fitxer de la nostra 
titularitat amb la finalitat de gestionar els serveis contractats, així com remetre-li comunicacions i publicacions 
informatives que considerem que poden ser del seu interès, inclús per mitjans electrònics. Les seves dades són 
confidencials, utilitzades de manera interna i per a les finalitats indicades. Es conservaran mentre estigui vigent 
la relació contractual i durant els terminis legalment establerts per atendre qualsevol responsabilitat. En 
qualsevol cas, podrà oposar-se als nostres enviaments i exercir els seus drets previstos a la Llei davant 
semnrefum@gmail.com 

Lloc, data i firma 


