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En compliment del Reglament General de Protecció de dades li comuniquem que aquestes dades personals seran tractades per l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud, d'acord amb el seu consentiment. 
  
També li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició davant l'Ajuntament i que les dades no 
seran cedides a tercers. 
  
Més informació sobre la política de protecció de dades a l'ajuntament a http://ciutada.guixols.cat/dpd

Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  

SOL·LICITUD D'ANÀLISI DE L'AIGUA A L'AIXETA DEL CONSUMIDOR

Dades identificatives del/la sol·licitant:

Nom i cognoms*:
Adreça: 

Municipi: Codi Postal:
Adreça electrònica: Telèfon:

Domicili o comunitat de propietaris on es sol·licita l'anàlisi:

Carrer*: Número*:
Porta*: Pis*: Codi Postal:

Dades sobre la xarxa de distribució interna del domicili o comunitat de propietaris:

Edifici de construcció anterior a 1980?
Si No Es desconeix

S'han realitzat modificacions o substitucions de les canonades de distribució?
Si No Es desconeix

Habitualment d'on beu aigua?
Aixeta Envasada

La distribució de l'aigua a l'edifici es realitza per aforament o amb dipòsits de distribució interiors?
Si No Es desconeix

De quin material són les canonades de distribució interna del seu domicili/edifici?

Coure Crom Ferro Níquel Plom Es desconeix

Observacions:

Sant Feliu de Guíxols,

Signatura:

(*) Informació obligatòria sense la qual no es tramitarà la sol·licitud d'anàlisi. 
 

Tel. mòbil: Adreça-e d'avís: Accepto la notificació electrònica

http://ciutada.guixols.cat/dpd
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Les dades personals proporcionades s'incorporaran als fitxers automatitzats de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols únicament per a la resolució d'aquesta tramitació. En compliment de la Llei Orgànica 15/1993, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al Registre General de l'Ajuntament  per qualsevol dels mitjans establerts.  
Faig arribar a l'Ajuntament la següent:  
SOL·LICITUD D'ANÀLISI DE L'AIGUA A L'AIXETA DEL CONSUMIDOR
Dades identificatives del/la sol·licitant:
Dades del/la sol·licitant
Domicili o comunitat de propietaris on es sol·licita l'anàlisi:
Dades del/la sol·licitant
Dades sobre la xarxa de distribució interna del domicili o comunitat de propietaris:
Dades del/la sol·licitant
Edifici de construcció anterior a 1980?
S'han realitzat modificacions o substitucions de les canonades de distribució?
Habitualment d'on beu aigua?
La distribució de l'aigua a l'edifici es realitza per aforament o amb dipòsits de distribució interiors?
De quin material són les canonades de distribució interna del seu domicili/edifici?
Observacions:
Dades del/la sol·licitant
(*) Informació obligatòria sense la qual no es tramitarà la sol·licitud d'anàlisi.
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