
 

Autorització de domiciliació bancària: Ordre SEPA 
 

 
 

 
 Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe 

 
 

NOM ATLETA: ____________________ 

 

 

 Nom del creditor              CLUB ATLÈTIC VIC 

Adreça                                            C/ ANTONI VILÀ, S/N       Codi postal 08500 

Població           Vic             Província Barcelona                País Espanya 

 Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a CLUB ATLÈTIC VIC a enviar ordres a la vostra entitat 

financera per debitar càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte 
i a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de CLUB ATLÈTIC 

VIC. 

Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la 
vostra entitat financera. En tot cas aquest reemborsament haurà de ser instat per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a 
partir de la data en que es va debitar en el seu compte. 

A complimentar pel titular de compte (deutor): 

Nom del(s) deutor(s)..................................................DNI deutor:........................... 

 Adreça del(s) deutor(s)...................................................................... Codi postal ............ 

Població..................................................Província...................................Pais.................. 

 
Número de compte – IBAN (A Espanya l’IBAN consta de 24 posicions començant 
sempre per ES) 
      
ES__ __     __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __    __ __ __ __  

Tipus de pagament:   Pagament  periòdic           Pagament únic 

Data -  localitat   .................................................................................. 

Firma del deutor  ............................................................................................ 
 

En compliment a tot allò que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei 

Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPD), li informem que les dades personals aportades en aquest formulari seran tractades per S.I. Club Atlètic Vic, amb la finalitat de 

incloure-les en els nostres arxius per poder cobrar-li les mensualitats  i fer-li arribar informació que sigui del seu interès i vinculada al Club. 

Aquestes dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual s’han obtingut i sempre i quan no s’exerceixi cap dret dels que l’emparen. No es comunicaran a tercers, 

excepte per obligació legal, ni tampoc es realitzarà cap transferència internacional de dades sense el seu consentiment previ. Una vegada les seves dades ja no siguin 

necessàries, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades. 

Així mateix, li informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se al Club Atlètic 

Vic, amb domicili al C/ Antoni Vilà i Cañellas, s/n, 08500 Vic (Barcelona), o enviant un correu electrònic a cavic@cavic.cat, indicant la classe de dret que vol exercir. Té 

igualment dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament de les efectuat abans de la retirada 

del mateix. També té dret a presentar una reclamació, si considera que el tractament de dades personals no s’ajusta a la normativa vigent, davant l’autoritat de control 

(www.agpd.es).  

Amb la firma del present document, el firmant es considera informat i atorga el seu consentiment per al tractament mencionat 

mailto:cavic@cavic.cat

