ADESÃO/CANCELAMENTO DA FATURA ELETRÓNICA DA ÁGUA
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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: __________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Espinho
Identificação do Requerente:
Nome: _______________________________________________________________________________
Estado civil: ________________ Profissão: ___________________________NIF: ___________________
BI/ CC: ____________________ Emitido pelos SIC de __________________ Válido até ___/___/ _______
Código de Cliente n.º:____________________________ Código Local n.º:__________________________
Morada: ___ ___________________________________________________________________________
Código postal: ________-______ Localidade: ________________________________________________
Tel.: _______________________ E-mail: ___________________________________________________
Autorizo ser notificado(a) para o e-mail indicado
Vem requerer a V. Ex.ª:
Adesão à fatura eletrónica da água
Cancelamento da fatura eletrónica da água
Condições de adesão:
1. Ao aderir à faturação eletrónica passa a receber o aviso de emissão de fatura disponível para
pagamento, através do endereço de e-mail que indicou no ato de adesão ao serviço, deixando
automaticamente de receber o documento em papel.
2. A fatura eletrónica será disponibilizada em formato PDF aposto de Assinatura Eletrónica Avançada de
acordo com os requisitos legais.
3. A fatura eletrónica é certificada, tem validade fiscal e serve de recibo após boa cobrança.
4. A entidade Município Espinho – Água declina qualquer responsabilidade sobre a não receção da
mensagem e-mail, decorrente de problemas relacionados com a caixa de correio eletrónico indicada
pelo utente ou sistema de transmissão de e-mails, nomeadamente caixa cheia, alteração de endereço
eletrónico, etc.

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.

Espinho, _____ de ___________________ de ___________________

________________________________________________________
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