
 

DADES ABONATS (PARTICULARS) 
DATA      

 
DADES PERSONALS: 
 

(1. Veure Llei de Protecció de dades de caràcter personal) 
 
NOM I COGNOMS __________________________________________________________  

D.N.I.: ________________________________________________________________________  

ADREÇA _____________________________________________ NÚM _______________  

CODI POSTAL ____________ POBLACIÓ _______________________________________    

TELÈFON _____________________________________________________________________  

CORREU ELECTRÒNIC ___________________________________________________________  

 
DADES DEL VEHICLE: 

 

TIPUS DE VEHICLE  :     � Cotxe    � Nocturn   � Moto   � Bicicleta  

TIPUS D’ABONAMENT  :     � Complert   � Nocturn   � 12h   � 10h   � 8h   � 5h   � Especial 

MATRÍCULA             

MODEL ( marca i color )   

 
DADES PÁRKING: 

 
NÚM. D'APARCAMENT        

TARJA I CLAU :   � Sí � No   NÚM. TARJA     
 
- Fiança de clau i tarja = 23,50 € 
 * NOTA: la Fiança s'haura de pagar en efectiu en el moment de l'entrega de la clau i la tarja. 
 
 

FORMA DE PAGAMENT: 

� EFECTIU 

�  DOMICILIACIÓ BANCARIA (Emplenar formulari pel darrera i segellar per l’entitat bancaria) 
 
 
 
 
 

SIGNATURA DE L’INTERESSAT 
 
1. LLEI ORGÀNICA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
D'acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els signants 
d'aquest contracte donen el seu consentiment perquè GUIMERÀ NOU SL, pugui incloure en un o varis fitxers i tractar mitjançant 
operacions i procediments tècnics, automatitzats o no, les dades de caràcter personal facilitades per raó del mateix, les contingudes en 
els documents aportats pels interessats, les que GUIMERÀ NOU SL hagi obtingut u obtingui de registres públics u altres fons legalment 
admeses, així com la informació que es generi a conseqüència de la relació mantinguda. La finalitat d'aquests fitxers és que la 
informació facilitada pugui ser utilitzada per a totes aquelles activitats inherents a l'objecte social de GUIMERÀ NOU SL. Els signants 
declaren conèixer l'existència d'aquesta informació i la seva finalitat i autoritzen a que se'ls hi faci arribar qualsevol informació que es 
tingui per convenient, i podran exercir els drets reconeguts a la llei, entre d'altres, els d'accés, rectificació i cancel·lació de dades i els de 
renovació del consentiment per la cessió de les dades i el d'oposició, en els termes previstos a la llei, adreçant-se al domicili social de 
GUIMERÀ NOU SL. 
Així mateix els signants donen el seu consentiment per tal que GUIMERÀ NOU SL pugui cedir les dades objecte de tractament amb les 
mateixes finalitats a totes aquelles empreses o entitats que sigui necessari per tal de dur a bon terme la finalitat i objecte d'aquest 
contra. 

Nº CLIENT:  


