SOLꞏLICITUD D’ALTA COMPTADOR
Número d’Abonat :__________ (El camp nº Abonat l’omplirà GIACSA)
Nom i Cognoms o raó Social*: _________________________________________________________
D.N.I / N.I.E / C.I.F* :_____________________________
Adreça de subministrament* : __________________________________________________________
Num. Cèdula d’habitabilitat* (Ús domèstic) : _______________________________________________
(Omplir en cas d’enviament de la correspondència a una direcció diferent a la del subministrament)
Nom correspondència* : ______________________________________________________________
D.N.I /N.I.E/C.I.F*:___________________________________________________________________
Adreça de correspondència* :__________________________________________________________
Població de correspondència * :__________________________________ Codi Postal*:____________
Vol rebre les factures de consum d’aigua per correu electrònic?

Si*

No

(*necessari el correu

electrònic)
Correu Electrònic:___________________________________________________________________
Telèfon de contacte* : ______________________ /_________________________________________
Tràmit davant GIACSA, amb CIF: A61505418 Sufix: 001
Entitat:________________________________________ Titular:_____________________________
NIF/CIF:___________________
Tipus de pagament: Recurrent

✔

Nº de compte (IBAN): __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Autoritzo la domiciliació bancària de l’import , vinculat a l’alta de comptador i a les posteriors factures
de consum, al compte bancari anteriorment indicat.
Cèdula habitabilitat / llicència activitat* : Adjuntat

(ús domèstic/comercial o industrial)

Escriptura propietat / contracte lloguer* : Adjuntat
Llicència 1a Ocupació: Adjuntat

(ús domèstic 1a ocupació habitatge)

Butlletí instalꞏlador segellat: Adjuntat
Autorització tràmit: Adjuntat
de lloguer)

(1a ocupació ús domèstic o comercial o industrial)

(*en cas que el tràmit no el realitzi el titular del contracte o en habitatge
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Observacions

Signat :

Olèrdola, a ___________________________
Política de protecció de dades de caràcter personal
DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Identitat: Ajuntament d’Olèrdola
Adreça postal: Av. Catalunya, 12, Olèrdola, 08734 Correu electrònic: olerdola@olerdola.cat
Telèfon: 93-8903502
Contacte del Delegat de Protecció de Dades: olerdola@olerdola.cat o Av. Catalunya, 12 Olèrdola 08734
FINALITAT DEL TRACTAMENT
Tramitar la vostra solꞏlicitud.
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per
a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta
finalitat i del tractament de les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació
de les dades establerts per la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya.
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT
1.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes
dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD). Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari
per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

2.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

3.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS
No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal.
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TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals.
EXERCICI DE DRETS
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a
rectificar les dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals
siguin objecte de tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits
previstos per l'art. 21 RGPD.
Si s'escau, podeu solꞏlicitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les
dades ja no siguin necessàries.
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