
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A.

Nom del creditor

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Codi postal

0 7 0 0 6

ID. Creditor

ES68001A07000029
Referència de l’ordre de domiciliació

Nom i llinatges DNI / NIF

Dades del deutor/a

IBAN

Adreça electrònica Telèfon

Pais

Espanya

Adreça

Joan Maragall, 3

SWIFT BIC

Pagament recurrent Pagament únic

Localitat de signatura 

Pais

LocalitatAdreça

Codi postalProvíncia

Localitat

Palma
Província

Illes Balears

Compte contracte EMAYA

Dades del creditor (a emplenar per EMAYA)

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

Signat

Data

Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) EMAYA S.A. a enviar ordres a la vostra entitat 
financera per debitar càrrecs al vostre compte i (B) a la seva entitat financera per debitar els imports corresponents al vostre 
compte d’acord amb les instruccions d’EMAYA S.A. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d’acord 
amb els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser 
instat per part vostra en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va debitar en el vostre compte. Informació 
addicional sobre els vostres drets relatius a aquesta ordre es troba a la vostra disposició a la vostra entitat financera.

D’acord amb el disposat en l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i en l’Art. 12 del RD 1720/2007, la persona 
afectada accepta que les seves dades personals siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de l’Empresa Municipal d’Aigües 
i Clavegueram S.A. (EMAYA), amb domicili en el c/ Joan Maragall 3, 07006 Palma. La recollida i tractament de les dades personals 
té com a finalitat la tramitació de la seva sol·licitud per a poder prestar-li un millor servei.

La persona afectada pot exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 
dirigint-se personalment a la seu social d’EMAYA, per via postal a l’adreça anteriorment indicada, o bé a través del correu electrònic 
lopd@emaya.es, identificant-se correctament.
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