Rúa San Lourenzo, 3
32660 Allariz • Ourense
secretaria@fundacionvicenterisco.com
www.fundacionvicenterisco.com

A cumplimentar por la persona deudora

A cumprimentar pola persoa debedora

A cumplimentar por la acreedora

A cumprimentar pola acredora

Orde de domiciliación de adeudo directo SEPA CORE
Referencia da orde de domiciliación:
Identificación da persoa acredora: G32214850
Nome da acredora: FUNDACIÓN VICENTE RISCO
Enderezo: Rúa San Lourenzo, nº 3
Código Postal - Poboación: 32660 Allariz
Provincia - País: Ourense - España
Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, a persoa debedora autoriza (A) á acredora a enviar instrucións á entidade da debedora para adeudar a súa conta e (B) a entidade
para efectuar os adeudos na súa conta seguindo as instrucións da acredora. Como parte dos seus dereitos, a debedora está lexitimado ao reembolso pola súa entidade nos termos
e condicións do contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data do adeudo. Pode obter información
adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.

DNI/NIF da debedora:
Nome e apelidos:
Enderezo da debedora:
Código Postal - Poboación:
Provincia - País:
Swift-BIC do banco:
IBAN:
Tipo de pago:

Pago recorrente

Pago único

Data - Localidade:
Sinatura da debedora:

Todos os campos deben ser cumprimentados obrigatoriamente. Unha vez asinada esta orde de domiciliación debe ser enviada ao acredor para a súa custodia.

Teléfono de contacto:

Importe anual doazón:
50 €
100 €

Enderezo de correo electrónico:

Importe semestral doazón:
50 €
100 €
Outro

Outro

Conforme co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é a Fundación Vicente Risco, con
enderezo na rúa San Lourenzo, nº 3, 36.600 ALLARIZ; secretaria@fundacionvicenterisco.com
Os datos persoais da persoa beneficiaria e, no seu caso os das persoas menores ao seu cargo serán tratados co fin de prestar e xestionar os servizos da Fundación. Os datos serán cedidos ás Administracións Públicas nos casos previstos pola lei e ás entidades financeiras para o cobro das achegas correspondentes, no seu caso. Os datos serán conservados cos fins anteriormente descritos durante
todo o tempo que a relación coa Fundación estea vixente, até que a persoa beneficiaria solicite a súa baixa na mesma e, aínda despois, durante todo o tempo esixido pola lexislación aplicábel e até
que prescriban as eventuais responsabilidades derivadas da relación entre a fundación e as súas mecenas. Salvo que se indique o contrario marcando esta casa , poderemos remitir comunicacións
informativas e comerciais relacionadas coa actividade da Fundación Vicente Risco, así como calquera outra comunicación de carácter comercial, mesmo despois de terse dado de baixa da fundación, a
través de calquera medio, mesmo por medios electrónicos. Se dita información se remite por medios electrónicos, a base deste tratamento é a existencia dunha relación xurídica que permite, conforme
ao recollido no artigo 21.2 da Lei de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, tratar os datos con fins comerciais sen a necesidade de solicitude ou autorización previa da persoa
interesada. Polo contrario se dita información se remite por medios non electrónicos, a base do tratamento sería a existencia de interese lexítimo da fundación de promocionar os seus proxectos,
actos ou calquera outra actividade relacionada co seu obxecto fundacional (mercadotecnia). Porén, lembrámoslle que ten vostede dereito a oporse a este tratamento dos seus datos, podendo facelo
por calquera dos medios previstos nesta cláusula. Os datos persoais utilizados para a remisión de comunicacións comerciais poderán conservarse, para esta fin, de maneira indefinida, salvo que a
persoa interesada se opoña no correo electrónico indicado anteriormente ou que revogue o seu consentimento. A entrega dos datos para finalidades comerciais indicadas non é obrigatoria, en cuxo
caso, non poderá ser destinatario destas comunicacións.
Ten dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais, a súa rectificación ou supresión, así como, nos casos previstos no Regulamento Xeral de Protección de Datos, á limitación do seu tratamento,
a oporse ao mesmo e a súa portabilidade mediante escrito, ao que se axunte copia do documento de identidade a calquera dos enderezos de contacto (postal ou electrónica) indicadas.

