CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO
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Classificação: 00.00.00

Informação sobre o tratamento de dados pessoais | Regulamento Geral de Proteção de Dados [RGPD – Regulamento (EU) 2016/679]

De acordo com o RGPD, o Município enquanto responsável pelo tratamento informa que a finalidade do tratamento dos dados pessoais recolhidos é a expressa no presente formulário.

NIPG: _______________

Registo Nº: __________

TITULAR DO CONTRATO:
Nome: _______________________________________________________________________________
Estado civil: ________________ Profissão: ___________________________NIF: ___________________
BI/ CC: ____________________ Emitido pelos SIC de __________________ Válido até ___/___/ _______
Morada: ___ ___________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado

LOCAL DE CONSUMO:
Morada:________________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade:__________________________________________________
Tipo de Cliente:
Doméstico
Obras

Comércio

Indústria

Ligações Provisórias

Condomínio

Estado

Instituições Sem Fins Lucrativos

Autarquia

Serviços Públicos

Concelhos Limítrofes

Leitura Atual do Contador: _____________

ENVIO DE CORRESPONDENCIA:
Nome: _______________________________________________________________________________
Morada: ___ ___________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Pretendo aderir à Fatura Eletrónica

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade
penal caso preste falsas declarações, declara que os dados do presente documento correspondem
à verdade.
Dou o meu consentimento expresso [cfr. Art.6º, n.º1. al. a) do RGPD] para o tratamento dos meus dados
por parte do Município de Espinho, no âmbito do presente formulário.
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O Contrato de Utilização a celebrar para o serviço de abastecimento de água considera-se em vigor a partir
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da data de instalação do contador ou na data de celebração do mesmo, caso aquele já esteja instalado.
Pode ser necessário efetuar uma deslocação ao local para colocação do contador ou abertura da água e
leitura.
O Contrato de Utilização não será celebrado se existir informação técnica e/ou administrativa que
impossibilite a celebração do mesmo ou no caso de não se confirmarem os dados apresentados.
As Taxas e Tarifas a aplicar serão as previstas nos Tarifário em vigor, devidamente publicitados em
www.cm-espinho.pt.
Para aderir ao pagamento por débito direto, anexe o Formulário de Autorização de Débito Direto SEPA
preenchido e assinado conforme documento de identificação, juntamente com um comprovativo do
IBAN/NIB (no qual esteja mencionado o nome do Titular da Conta Bancária).
O subscritor deste pedido declara ter conhecimento de que o presente formulário não dispensa a
celebração do Contrato de Utilização, comprometendo-se a proceder à assinatura do mesmo no prazo em
que tal lhe for solicitado pelo Municipio de Espinho.

Espinho, _____ de ___________________ de ___________________

________________________________________________________
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