
                                                                                                
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

(Còpia per a enviar a l´A.C. ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA visada per l´entitat bancària) 
 

DADES DEL COMPTE BANCARI 

TITULAR:  

NOM DE L´ENTITAT BANCÀRIA:  

IBAN:  ENTITAT: OFICINA: D.C.:  NÚM. COMPTE:  

     

 
 
Sr. Director: 
Li pregue atenga i carregue en el compte a dalt indicat els rebuts que al meu nom siguen emesos per l´A.C. ESCOLA DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. 
 

A……………...……………………….. a ………. de/d´…..………… de 201.. 
 
 
 

SIGNATURA DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
La possible informació que poguera contenir aquest formulari, relacionada amb dades de caràcter personal, es troba emparada a la LOPD 15/99. L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ESCOLA DE 
MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA es compromet a no utilitzar aquestes dades per a finalitats que no siguen estrictament necessàries per a la realització de la  seua tasca, 
afegint a més a més l'absoluta confidencialitat i exclusivitat, quedant totalment prohibit a qualsevol persona la seua revelació, còpia, distribució o l'exercici de qualsevol acció relativa al 
seu contingut. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

 
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

(Còpia per a l´entitat bancària) 
 

DADES DEL COMPTE BANCARI 

TITULAR:  

NOM DE L´ENTITAT BANCÀRIA:  

IBAN:  ENTITAT: OFICINA: D.C.:  NÚM. COMPTE:  

     

 
 
Sr. Director: 
Li pregue atenga i carregue en el compte a dalt indicat els rebuts que al meu nom siguen emesos per l´A.C. ESCOLA DE MÚSICA 
TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. 
 

A……………...……………………….. a ………. de/d´…..………… de 201… 
 
 
 

SIGNATURA DEL TITULAR DEL COMPTE BANCARI 
 
 
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 
La possible informació que poguera contenir aquest formulari, relacionada amb dades de caràcter personal, es troba emparada a la LOPD 15/99. L'ASSOCIACIÓ CULTURAL ESCOLA DE 
MÚSICA TRADICIONAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA es compromet a no utilitzar aquestes dades per a finalitats que no siguen estrictament necessàries per a la realització de la seua tasca, 
afegint a més a més l'absoluta confidencialitat i exclusivitat, quedant totalment prohibit a qualsevol persona la seua revelació, còpia, distribució o l'exercici de qualsevol acció relativa al 
seu contingut. 


