Full de baixa / Modificació dades bancaris
Hoja de baja / Modificación datos bancarios
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms (persona física)
Nom o Raó Social (persona jurídica)
NIF/DNI/NIE/PASSAPORT

Cod. Postal

Adreça
Població
Mòbil

Altre telèfon

E-mail
Cas de representació de la persona jurídica:
Nom i cognoms (persona física)
NIF/DNI/NIE/PASSAPORT
Modificació de dades de pagament
Titular del compte/ Titular de la cuenta
Sol·licito canvi al número de compte que especifico al document SEPA adjunt aquesta petició.
Baixa de lloguer i/o abonament
Només es podran marcar 2 caselles de manera simultània:
APACAMENT
SANT JORDI

APARCAMENT
REMOLAR

Lloguer
APARCAMENT
MONTSERRAT

Lloguer

APARCAMENT
CENTRIC
Lloguer

APARCAMENT
PLAÇA BLANES

APARCAMENT
PL.CATALUNYA

Lloguer

Lloguer

Lloguer 12 mts

Abonament

Abonament

Lloguer 14 mts

APARCAMENT
MARINA

Lloguer

Lloguer

Abonament

Abonament

APARCAMENT
CAMIONS

Nombre
plaça/ces
camions

Lloguer 16,5 mts
Lloguer + 16,5 mts

Nº matrícula/es:
Cotxe

Moto

Motiu de la baixa (camp obligatori).................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
La devolució dels imports entregats en concepte de primes o fiances es farà efectiva al compte designat
per la persona usuària, en un termini mínim de 60 dies, comptats des del cessament de l’ús o prestació del
servei.
Signatura:

El Prat de Llobregat a, ____ de _________

_de ______.
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PRAT ESPAIS, SLU és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que
aquestes dades seran tractades d'acord amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades
personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Les seves dades es conservaran
durant un termini màxim d'un any, transcorregut el qual es procedirà suprimir les dades garantint-li un
total respecte a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest
sentit, transcorregut el citat termini, si continua interessat en una de les places de cessió d’ús temporal
d’aparcament, li sol·licitem que ens presenti novament la seva sol·licitud.
La informació registrada s’utilitzarà per la gestió de la sol·licitud de la plaça d’aparcament en cessió d’ús
temporal.
Així mateix, l’informem que vostè pot exercir podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament a PRAT ESPAIS, SLU, AVINGUDA
ONZE DE SETEMBRE 82-84 EL PRAT DE LLOBREGAT o enviant en correu electrònic a info@pratespais.com.
Si considera que el tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també té dret a
presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es)
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