ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA-SEPA
SERVEI D’AIGÜES POTABLES
El Sr/la Sra.

amb NIF/CIF núm.

tel. núm.

i

com a titular del compte bancari que es detalla a continuació,

AUTORITZA
a l’Ajuntament d’Inca a enviar instruccions a l’entitat bancària del deutor en relació als rebuts
d'aigua, als efectes oportuns, a partir de:
ANY:

2020

1er TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3er TRIMESTRE

4t TRIMESTRE

IBAN



En qualitat de:
Propietari (adjuntar fotocòpia DNI i fotocòpia document bancari)
Arrendatari (adjuntar fotocòpia del DNI, fotocòpia document bancari i fotocòpia 1a plana contracte de lloguer )



En cas d’empresa o comunitat de propietaris:

(adjuntar fotocòpia DNI, llibre d’actes o poder i

fotocòpia document bancari)

President
Administrador
En relació al subministrament següent:
Codi:
Nom del contribuent:

NIF/CIF

Adreça subministrament
Signatura del titular,

Inca,

de

de

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem
que les dades d'identificació personal que heu d'incloure en aquest formulari són de caràcter obligatori d'acord amb l'art 66 de la Llei
39/2015, de 1 d’octubre; en cas de no consignar-les, us podrem tenir per desistits de la vostra petició, previ requeriment, d'acord amb l'art
68 de la llei citada . Les vostres dades s'incorporaran en un fitxer automatitzat i/ o manual del qual n'és titular l'Ajuntament d’Inca i seran
tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l'entitat , amb la finalitat d'administració i gestió de la relació existent entre les
parts, dintre de les finalitats legítimes de l'Ajuntament . Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a
alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles. També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d'accés ,
rectificació, cancel•lació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el
Registre de l 'Ajuntament d’Inca, Plaça Espanya, 1 07300 Inca (Illes Balears).
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