
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A. CO-003-C01

Sol·licitud de préstec de tassons reutilitzables

Localització de l’esdeveniment

Data

Dies de préstec

Codi postalAdreça postal

Telèfon de contacteAdreça electrònica

Població

DNI

Sol·licitant

Nom i llinatges (persona interessada / responsable)

Nom de l’empresa, entitat o associació

Dades de l’esdeveniment

Motiu

Recollida persona interessada Entrega EMAYA Retorn persona interessada Recepció EMAYA

Destinataris No se cediran a tercers, excepte per obligació legal.

Drets Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web 
https://www.emaya.es/ca/política-de-privacitat/ o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals d’EMAYA al 
carrer de Joan Maragall 3, 07006 Palma.

Condicions

Les persones o entitats interessades en la cessió de tassons retornables que posa a disposició EMAYA 
han d’emplenar les dades d’aquest document.

Els tassons s’han de retornar com a màxim el segon dia hàbil després de la festa.

Els tassons cedits s’han de retornar nets.

Per a assegurar el retorn dels tassons en grans esdeveniments festius es recomana que els organitza-
dors de l’acte cobrin un euro a cada consumidor en concepte de fiança. Aquest euro s’ha de retornar al 
consumidor quan retorni el tassó. 

L’entitat organitzadora o el particular ha de pagar a EMAYA la quantitat d’1 euro per tassó no retornat.

L’import s’ha d’abonar al compte corrent ES79 2100 0390 2302 0002 0658.

Firmar aquesta sol·licitud implica que s’accepten les condicions del préstec.

Per a qualsevol dubte contactau amb el Departament de Comunicació d’EMAYA:
971 774 309 · comunicacio@emaya.es

Tassons sol·licitats

100 200 300 400 500

Retornats No retornats A pagar 1€ / tassó

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat Execució i tramitació de les operacions relacionades 
amb la sol·licituds dels serveis.

Legitimació Prestació dels serveis

CIF


