
 

 
 

 

AUTORITZACIÓ DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
 
 

 

Nom i Cognoms  

Adreça habitual  

Població CP País 

Telèfon Telèfon mòbil 

NIF/DNI e-mail 
 

Que actua en nom de la societat (si és el cas): 

Denominació Social 

Adreça 

Població  CP País 

Telèfon e-mail 

CIF 

En virtut de la Llei 16/2009 de 13 de novembre, de serveis de pagament, i a fi de què les 
operacions amb càrrec en el compte ressenyat tinguin la condició d’AUTORITZADES per 
part de l’entitat pagadora, per la present, 

 

AUTORITZA 
 

CLUB NÀUTIC ESTARTIT NIF: G-17066150 

Adreça: Passeig Marítim, s/n – 17258 l’Estartit 

A efectuar tots els cobraments mitjançant rebut bancari corresponents a les factures que 
se’n derivin com a conseqüència de la relació de prestació de serveis existent. 

 

DADES I CONFIRMACIÓ BANCÀRIA 
 

 IBAN 

                         

 
 BIC/SWIFT 

           

 

Signatura de l’usuari o el representant que actua en nom de la societat 
 

Remetre a: 

Club Nàutic Estartit 
Passeig Marítim, s/n 
17258 l’Estartit 
o al e-mail: 
info@cnestartit.com  

 

El de de    
 

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (NRPD), li informem que les seves dades han estat incorporades en un fitxer sota la responsabilitat 
del CLUB NÀUTIC ESTARTIT amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació comercial i contractual amb vostè, així com per l’enviament de comunicacions informatives, 
comercials o d’opinió per correu electrònic, SMS o per altres mitjans de comunicació ja siguin electrònics o en format paper, pel que les dades referents als mateixos seran utilitzades per a dur a terme 
aquestes comunicacions, i allò a l’empara de l’establert en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i a la llei 32/2003 de 3 de novembre General  
de Telecomunicacions. Li sol·licitem també autorització per a poder fer ús de les seves imatges en els diferents suports de comunicació tan electrònics com en format paper, amb finalitats divulgatives  
o comercials de les activitats que realitza el Club. 
En compliment amb la normativa Fiscal vigent, el CLUB NÀUTIC ESTARTIT, l’informa que les seves dades seran conservades durant el temps legalment establert i que procedirà a tractar les dades   
de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacte i actualitzada. És per això que el Club es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin 
sense dilació quan siguin inexactes. Li comuniquem que les seves dades podran ser cedides a tercers per tal de complir amb les finalitats anteriorment esmentades. 
D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i 
oposició, dirigint la seva petició a l’adreça postal: Passeig Marítim, s/n 17258 L’Estartit o bé mitjançant el correu dades@cnestartit.es 
A la vegada l’informem que pot contactar amb el Club, dirigint-se per escrit al correu electrònic info@cnestartit.es o al telèfon 972 751 402. 
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

F 722.01.03 

mailto:info@cnestartit.com
mailto:dades@cnestartit.es
mailto:dades@cnestartit.es
mailto:info@cnestartit.es

