Codi Client _________________
Sr/a.: _________________________________________________________________________________
DNI:___________________________________Tel:____________________________________________
com a propietari de l’immoble i titular de la pòlissa contractada a Aigües Vic SA
adreça: ____________________________________________________________________________
número:_____________ escala:_________ pis:_______ porta:_______
AUTORITZO al meu llogater/ familiar/ etc...
Nom:_________________________________________________________________________________
DNI:_____________________________________Tel:__________________________________________
A :donar les seves dades bancàries pel cobrament dels rebuts que serà la següent:
□ Donar les seves dades bancàries
□ Rebre la factura
□ Rebre la correspondència i notificacions
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones
Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD), l’informem que les dades personals
facilitades estan incorporades al nostre fitxer titularitat de AIGÜES VIC S.A. (en endavant, “AVSA”) amb domicili a C/ de la Riera, 6. Baixos, 08500,
Vic, Barcelona.
L’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és la gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent i
que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la mateixa.
El propietari de l’immoble i titular de la pòlissa contractada a AVSA cedeix les dades del llogater/familiar per aquestes mateixes finalitats, i s’ha
compromès a demanar el consentiment a aquest últim amb caràcter previ.
L’informem que les seves dades personals no seran lliurades a terceres empreses excepte en els supòsits d’impagament o d’obligació legal.
En compliment de la normativa vigent, AVSA garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el
nivell de seguretat requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.
L’informem que les seves dades seran cancel·lades en el termini que ens estableix el Codi de Comerç, procedint a la seva destrucció.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte
a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic
de AVSA: legal@aiguesvic.com.
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