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DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ 

Dades del titular del contracte: 

    

Nom i cognoms *:  

NIF / NIE (s’ha d’adjuntar 
còpia)*: 

 

Raó social (en cas de 
persona jurídica)* 

 

CIF (en cas de persona 
jurídica) (s’ha d’adjuntar 
còpia)* 

 

Carrer i núm. *:  

Codi postal:  

Municipi *:  

Província *:  

Telèfon *:  

Correu electrònic:  

 

(En el cas que el titular del contracte sigui una persona jurídica haurà d’acompanyar una còpia d’escriptura 
amb facultats suficients *) 

 

En qualitat de 

 

de l'habitatge / local 
situat al 

 

 

AUTORITZA a: 

 

Nom i cognoms *:  

NIF / NIE *:  

Domicili *:  

Correu electrònic:  

Telèfon *:  

 

Per realitzar una de les gestions a baix indicades en el servei de manteniment de l'equip de mesura d'aigua. 
Marqueu la casella de la gestió que procedeixi: 

 

 Seleccionar 
(*) 

Assumpte / Motiu 

  Alta contracte de manteniment 

  Canvi de titularitat del contracte de manteniment 

  Resolució del contracte de manteniment 

  Alta / canvi de domiciliació bancària 

  Altres gestions: _______________________________________________ 
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(*) Únicament cal que empleni els apartats indicats mitjançant asterisc. Cal aportar la documentació indicada. 
 
Aquesta autorització està supeditada a la realització, única i exclusivament, de la gestió sol·licitada i 
seleccionada, en relació al contracte o a l'habitatge / local identificat en aquest document.  
 

  

Informació bàsica sobre protecció de dades personals 

Responsable del 
tractament 

AQUALOGY SOLUTIONS, S.A.U. (MUSA) 

Finalitat Gestionar l'autorització al tercer designat i la realització per aquest de les gestions 
indicades en el formulari, relatives a la contractació i / o prestació del servei de 
manteniment de l'equip de mesura d'aigua 

Legitimació Consentiment de l'interessat. 

Destinataris Les dades personals no seran cedides a tercers, llevat que així ho requereixi el 
compliment d'una obligació legal. 

Drets dels 
interessats 

Els interessats tenen dret a accedir, rectificar i suprimir les dades personals, així com 
a exercir altres drets, com es detalla en la informació addicional sobre protecció de 
dades personals. 

Informació 
addicional 

La informació addicional sobre el tractament de les dades personals es pot obtenir a 
l'última pàgina d'aquest document.  

 

En el cas d'alta de contracte de manteniment o canvi de titularitat d’aquest, manifesto que he llegit i accepto 
les clàusules que integren el contracte de manteniment de l'equip de mesura amb MUSA. 

 
Signatura titular del contracte:     Signatura persona autoritzada: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Data: ____de_______________ de 20__ 
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INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals? 
 
El tractament de les dades personals recollides mitjançant el present formulari, així com aquells que es 
recaptin com a conseqüència de la realització de les gestions indicades, serà responsabilitat de AQUALOGY 
SOLUTIONS, S.A.U. (en endavant, "MUSA" o la "Companyia), proveïda de NIF nº A-08-018954, les dades de 
contacte de la qual són les següents: 
 

• Domicili: C / Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona 

• Telèfon: 900 700 037 

• Fax: 93 303 57 86 

• Correu electrònic: atencionalcliente@musa.es 

 
MUSA ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades (DPO) encarregat de vetllar pel compliment de la 
normativa vigent en relació als tractaments efectuats per la Companyia. Si teniu qualsevol dubte sobre el 
tractament de la informació personal, podeu posar-vos en contacte amb el DPO a través dels següents 
mitjans: 
 

- Correu electrònic: privacy.spain@suez.com 
- Telèfon: 900 500 731 

 
Amb quins fins tracta MUSA les seves dades? Quina és la base de legitimació? 
 
La Companyia tractarà les dades personals facilitades per mitjà del present document amb l'única finalitat de 
gestionar l'autorització al tercer designat i la realització per aquest de les gestions indicades en el formulari, 
relatives a la contractació i / o prestació del servei de manteniment de l’equip de mesura d'aigua. 
 
La base de legitimació del tractament és el consentiment, que serà manifestat mitjançant la signatura del 
formulari.  
 
Durant quant de temps emmagatzemarem les seves dades personals? 
 
Les dades personals facilitades seran tractades per la Companyia mentre continuï la prestació del servei de 
manteniment de l’equip de mesura contractat o que es contracti. Quan finalitzi el període de temps indicat, la 
Companyia conservarà les dades personals bloquejades durant el període en que es puguin derivar 
responsabilitats de la prestació del servei. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals seran 
eliminades de forma definitiva. 
 
Cedeix la Companyia les dades personals a tercers?  
 
Les dades personals no seran cedides a tercers, llevat que així ho requereixi el compliment d'una obligació 
legal. 
 
Quins són els seus drets? 
 
Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades: 
 

dret En què consisteix? 

Dret d'accés Consultar quines dades personals tenim sobre vostè. 

Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim sobre vostè, quan siguin inexactes. 

Dret d'oposició Sol·licitar que no tractem les vostres dades personals per a algunes finalitats 
concretes. 

Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les vostres dades personals. 

Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades personals. 

mailto:dpo.es@suez.com
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Dret de portabilitat Sol·licitar el lliurament en un format informàtic de la informació que tenim 
sobre vostè. 

Dret a presentar una 
reclamació davant 
l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades 

Presentar una reclamació davant l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
per defensar els vostres drets. 

 
Per exercir aquests drets, podeu posar-vos en contacte amb MUSA remetent una comunicació a aquesta a 
través de qualsevol dels següents mitjans: 
 

• Dirigint una carta per correu postal a l'adreça: C/ Cuzco, 26-28, 6, 08030 Barcelona 

• Per correu electrònic dirigit a: atencionalcliente@musa.es 
 
La sol·licitud haurà de contenir còpia del vostre DNI o un altre document identificatiu equivalent, així com el 
contingut mínim que preveu la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, MUSA 
pot requerir-vos perquè ho esmeneu. 
 

*** 


