SOLICITACAO DE FORNECIMENTO:
No cumprimento da legislac;ao de Protecc;ao de Dados, informamos que os seus dados pessoais serao integrados num
ficheiro propriedade da entidade concessionaria do servic;o de agua e saneamento da area do municipio em que V. Exa.
reside, aquaelvas, Aguas de Elvas, S.A, sendo os mesmos tratados por esta entidade. A sua finalidade
a gestao da
relac;ao contratual com 0 consumidor (tramitayao da contratac;ao, abastecimento de agua, reparac;ao e manute c;ao da
infra-estrutura de abastecimento, leitura de contadores, estudo de tarifas, facturac;ao e gestao de cobranyas e facturas
atrasadas), bem como dar seguimento as suas consultas au reclamac;oos e poder enviar-Ihe informaC;ao sabre novidades.
actlvidades au servic;os do Municipio em que reside au da entidade concessionaria que possam ser do seu interesse.

e

ELVAS
7350-126

ELVAS

Para a gestao da cobranc;a dos recibos, as seus dados poderao ser comunicados a entidades financeiras, a empresas
encarregadas da impressao de facturas, bem como a empresa de correios. De igual modo, para a supervisao e prestaC;80
de servic;os de apoio informatica e de neg6cios, as seus dados poderao ser utilizados pela empresa Aqualia Gesti6n
Integral del Agua, SA, sociedade integrante do Grupo FCC, localizada em Espanha.

TELEFONE:
MUN ciPIO DE ELVAS

Pod era exercer os seus direitos de acesso, rectificaC;80, cancelamento e oposic;ao, enviando um pedido por escrito, com a
refer~ncia 'ProtecC;80 de Dados', acompanhada de uma fotoc6pia do seu Bilhete de Identidade a entidade concessionaria,
para 0 endereyo Prac;a da RepUblica, 12

Ao- IDENTIFICA~AO DO REQUERENTE
NOME

UDE

0

TELEFONE (1)

TELEFONE (2)

NUMERO FAX

-

NOME DO REPRESENTANTE

Requer

B.1.

NI~

INA<;AO SOCIAL

E-MAIL
B.1.

NIF REPRESENTANTE

--

aUALIDADE

DO REPRESENTANTE

-

Fornecimento de Agua elou Saneamento elou Tratamento para a Propriedade Assinalada a seguir e com as seguintes caracterlsticas:

0

DADOS

A PROPRIEDADE ABASTECIDA

I

MORADA
ror.n.r-r-, O,",~T AI

FREGUESIA

I

N°

BLOCO

I

ANDAR

LOCALIDADE

I

PORTA

DISTRITO

Elvas

EDIFICIO

PAis

Elvas

Portugal

Bo-DADOS PARA ENVIO DE CORREPONDENCIA
NOME

TELEFONE (1)

TELEFONE (2)

MORADA

NUMERO FAX

E-MAIL

I

-

FREGUESIA

C6DIGO

POSTAL

I

N°

BLOCO

LOCALIDADE

DO FORNECIME

I

PORTA

DISTRITO

Elvas

Co-CARACTERisTICAS

I

ANDAR

PAis

Elvas

TO

EDIFICIO

Portugal

Do-OUTRAS PARTICULARIDADES

Domestica I Geral

Calibre contratatado: 15,000

Tipos de consumidor:

Normal

Act. Domestica:DOMESTICA

N. utilizadores domesticos: 1

Caracterlsticas de cobran<;a:

Normal

Act. Comercial:

N. utilizadores comercio:

Aspecto social:

Normal

Act. Industrial:

N. utilizadores industria:

Outras particularidades:

Nao efinido

Caudal solicitado (lIs)
Tipo abastecimento
Modalidade

Eo- OBSERVA~OES
claudia: c1iente diz quenao tern telefone nem tern ninguem de familia ca com telefone. enteguei condi<;oes contratuais

F.- DOCUMENTACAO REQUERIDA
C6digo

Data limite entrega

Descri~ao

2

Numero de Contribuinte

4

Contrato de Arrendamento/Escitura

ou Cad

5 Bilhete de identidade

o falseamento

Oat de entrega

02/12/2014

12/11/2014

02/12/2014

12/11/2014

02/12/2014

12/11/2014

de qualquer dos dados declarados implicara, para alem da perda das quantias pagas por qualquer trtulo~

a anula<;ao do fornecimento.
Em

ELVAS

,a

12 de Novembro de 2014

o SOLICITANTE
508668964
EXEMPLAR PARA A ENTIDADE GESTORA

