
EMPRESA:

CIF/NIF:           Teléfonos:

Enderezo:

Correo electrónico:  

  

Persona contacto:

FORMA DE PAGO

PRODUTOS:    

FORMA DE PAGAMENTO: 
 

Transferencia

 

Unha vez cuberto este formulario, remítao a aer@empresasredondela.gal  
Para calquera dúbida ou aclaración, chame ao 986 40 40 12

 

 

ASOCIACIÓN de
EMPRESARIOS de
REDONDELA

Domiciliación

Data e sinatura:

Mediante a sinatura desta orde de domiciliación, o debedor autoriza ao acredor a enviar instrucións á en�dade do debedor para adeudar  súa conta e á en�dade 
para efectuar os adeudos na conta seguindo as instrucións do acredor. Como parte dos seus dereitos, o debedor está lexi�mado ao reembolso pola súa en�dade 
nos termos e condicións do contrato subscrito con esta. A solicitude de reembolso deberá efectuarse dentro das oito semanas que seguen á data do adeudo na 
conta. Pode obter información adicional sobre os seus dere itos na súa en�dade financeira. 

          DOU O MEU CONSENTIMENTO EXPRESO PARA O TRATAMENTO DE DATOS
De conformidade co disponsto no Regulamento da UE 2016/679 de 27 de Abril de 2016, así como na restante normativa de protección de datos estatal, infórmase que os datos de carácer tesoal aportados serán 
incorporados a un �cheiro ou rexistro privado e con�dencia, do que é titular e responsable a ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE REDONDELA, R/ José Regojo, nº 2-1ºB; 36800 Redondela. Telf.: 986404012. Email: 
aer@empresasredondela.gal. Que a lexitimación para a obtención deste datos ven dada pola necesidade de contrar cos mesmos para poder establece os correspoondentes canles de comunicación, aos efecto de dar 
cumprimento a única e excluva �nalida de tales datos, sen ésta a de servir de medio para a canalización da información e as comunicación entre ambas partes. Os datos serán tratados con�dencialmente de con todas 
as grarantías, e non serán cedidos a terceiras persoas ou empresas, sal autorización eexpresa do  interesado a tal �n.  Informámoslle que poderá exerce en calquera momento, os seus deretios de acceso, recti�cación 
ou supresión, limitación do tratamento, oposición ao seu tratamento, portabilidade, olvido e todos aqueles recollidos no referido regulamento, por medio dunha cuminicación escrita dirixida á Asociaicón de 
Empresarios de Redondela, na que conste expresamente e se especi�que o dereito que desexa exercita. Asimesmo, ten vostede dereito a reclamar ante a autoridade de control en materia de Protección de Datos, no 
caso de que considere que se vulneran os seus dereitos nesta materia.

ABANCA: ES88 2080 5059 3430 4001 5938

En Redondela,  a_____ de ___________de 2020

Nº DE CONTA:

TITULAR:

MARKET PLACE LOCAL 
empresasredondela.gal

DATOS DA EMPRESA  ASOCIADA NON ASOCIADA

 
PEDIDO

UNIDADES:

Efectivo


