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

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

Finalitat Execució i tramitació de les operacions relaciones amb els serveis contractats i gestió de les incidències, els 
suggeriments, les queixes, les reclamacions i les sol·licituds dels serveis.

Legitimació Execució del contracte i prestació dels serveis.

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.

Nom i llinatges DNI / NIF

Adreça fiscal Codi postal Localitat

Dades de facturació de la connexió de servei

Sol·licitud de connexió de servei

Adreça electrònica Telèfon

AB-020-C03

Signat

Data

Adreça de la connexió de servei Codi postal Localitat

Tipus de connexió Característiques d’ús Dades de l’edifici

 Aigua  Ús domèstic  Obra de nova planta Nre. alçades incloent planta baixa

 Clavegueram  Ús industrial  Edifici en reforma Nre. habitatges

 Pluvials  Serveis comuns  Sol·licita finançament Nre. locals

 Contraincendis  Existeix aljub Comptadors a instal·lar

 Zona verda  Existeix comptador

 Hotel. Habitacions: 

Sol·licita

Iniciar els tràmits per a la realització de la connexió de servei segons la informació aportada.

Nom i llinatges DNI / NIF

Adreça de subministrament Codi postal Localitat

Dades de l’abonat/ada 

Adreça electrònica Telèfon

Adreça de correspondència Codi postal Localitat


	Nom i llinatges: 
	DNI  NIF: 
	Adreça fiscal: 
	Codi postal: 
	Localitat: 
	Adreça de la connexió de servei: 
	Codi postal_2: 
	Localitat_2: 
	Adreça electrònica: 
	Telèfon: 
	Nom i llinatges_2: 
	DNI  NIF_2: 
	Adreça de subministrament: 
	Codi postal_3: 
	Localitat_3: 
	Adreça de correspondència: 
	Codi postal_4: 
	Localitat_4: 
	Adreça electrònica_2: 
	Telèfon_2: 
	Nre alçades incloent planta baixa: 
	Nre habitatges: 
	Nre locals: 
	Comptadors a installar: 
	undefined: 
	Data: 
	Aigua: Off
	Clavegueram: Off
	Pluvials: Off
	Domestic: Off
	Industrial: Off
	Comuns: Off
	Contraincendis: Off
	Zona verda: Off
	Hotel: Off
	Nova: Off
	Reforma: Off
	Finançament: Off
	Aljub: Off
	Comptador ex: Off


