Sol·licitud cessió d’ús temporal aparcament
Fitxa de client de persona física que actua:
Dia............................
Núm..........................

 Per compte propi
 Per compte d’una tercera persona física
 Per compte d’una tercera persona jurídica

REGISTRE D’ENTRADA

Dades de la persona representant o sol·licitant
Nom i cognoms

(persona física)

NIF/DIF

Nacionalitat

Domicili
Població

Cod. Postal

Mòbil

Altre telèfon

E-mail
Activitat Professional

País de residència

Qualitat en la que actua

Mer intermediari

Representant legal

Concepte de participació a la operació:
Dades de la persona representada (només si actua en nom de 3a persona)
Nom i cognoms o Denominació Social

NIF/CIF

Nacionalitat

Domicili
Població

Cod. Postal

Mòbil

Altre telèfon

E-mail
País de residència

Activitat Professional/empresarial

Qualitat en la que actua
Documentació adjunta



Fotocòpia del DNI/CIF/NIE (representant / representat)



Fotocòpia del CIF empresa



Fotocòpia escriptura de poders / escriptura de Constitució



Altres _______________________________

Aparcament i tipus modalitat
Només es podran marcar 2 caselles de manera simultània:
APACAMENT
SANT JORDI

APARCAMENT
REMOLAR

Lloguer
APARCAMENT
MONTSERRAT

Lloguer

APARCAMENT
CENTRIC
Lloguer

APARCAMENT
MARINA

Lloguer

Lloguer

Abonament

Abonament

APARCAMENT
PLAÇA BLANES

APARCAMENT
PL.CATALUNYA

APARCAMENT
CAMIONS

Lloguer

Lloguer

Lloguer 12 mts

Abonament

Abonament

Lloguer 14 mts

Nombre
plaça/ces
camions

Lloguer 16,5 mts
Lloguer + 16,5 mts

Nº matrícula/es:
Cotxe

Moto

* Aquesta sol·licitud té vigència d'un (1) any
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Apartat per omplir per Prat Espais
Descripció de l’operació
Descripció de l’operació

Cessió d’ús temporal

Data de l’operació

Lloc d’execució de l’operació

El Prat de Llobregat

Objecte de l’operació: Plaça d’aparcament de l’aparcament
Import

Des de 85 €

Instrument de pagament

Moneda

Euro

Domiciliació bancària

Comentaris

Dades de la persona que emplena la fitxa
Nom
Càrrec a l’empresa / Lloc de treball

Signatura_________________________
La present sol·licitud de cessió d’ús temporal d’aparcament s’ha realitzat de conformitat
amb el contingut establert en el Manual de Procediments intern de control i comunicació
per conèixer, prevenir i impedir la realització d’operacions reclamades amb el blanqueig de
capitals de la companyia Prat Espais, SLU.

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) i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).
La informació registrada s’utilitzarà per la gestió de la sol·licitud de la plaça d’aparcament en cessió d’ús temporal per als aparcaments gestionats
per Prat Espais, SLU. Així mateix, l’informem que vostè pot 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 dpo@pratespais.com. Les dades seran conservades durant el temps que duri la finalitat del tractament i durant el temps establert per la llei.
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)

Av. Onze de Setembre, 82-84– 08820 El Prat de Llobregat – Tel. 93 370 50 54 www.pratespais.com NIF B63842439

