PR01-RE ALTA RESI 01

FULL D’ ALTA RESIDENTS ZONA REGULADA

NIF: ____________________________________
COGNOMS, NOM: ______________________________________________________________
ADREÇA: _____________________________________________________________________
POBLACIÓ: ________________________________ CODI POSTAL: _______________________
TELEFON: _______________________ E-M@IL_______________________________________
DOCUMENTACIÓ PER PRESENTAR:
-

DNI
PERMÍS DE CIRCULACIÓ
VOLANT D’ EMPADRONAMENT
IMPOST DE CIRCULACIÓ

“D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’ informem que les seves dades com a client seran
incorporats a un fitxer baix la responsabilitat d’ APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA, S.A. A-43053974 amb
la finalitat d`atendre les seves consultes i remetre-li la informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot
exercir els seus drets d’ accés, modificació, cancel·lació y oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça, PASSATGE
SAAVEDRA S/N 43002, TARRAGONA o be per e-mail: aparcamentstgn@aparcamentstgn.cat. Mentre no ens
comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han sigut modificats , que vostè es compromet a
notifica’ns qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats mencionades
anteriorment. Així mateix, en virtut de el que disposa el article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic, sol·licitem el seu consentiment per poder enviar-li informació per correu electrònic
o altres mitjans .”
NOTA IMPORTANT
Els distintius trimestrals són per trimestres naturals, Gener, Febrer i Març / Abril, Maig i Juny / Juliol, Agost,
Setembre / Octubre, Novembre i desembre.
Els distintius anuals són per anys naturals, de Gener a Desembre. Si l’ usuari ho sol·licita a mig trimestre o al final,
haurà de pagar la totalitat. En aquests casos, es recomana la modalitat de pagament diari fins l’ inici del nou
trimestre o any.
Tant el distintiu trimestral com l’ anual, s’ han d’ abonar en la seva totalitat quan s’ adquireix el distintiu. No es
retornen els diners ni la part proporcional de qualsevol dels dos distintius si es produeix un canvi atribuït a l’ usuari
que no li permet fer ús del distintiu.
Només es modificaran els distintius en el cas que l’ usuari canviï de domicili a un altra zona regulada o canviï de
matricula del vehicle.

[✘] He llegit i accepto
[ ] He llegit i NO accepto

DNI i Signatura

segell empresa

Tarragona, a_____ de _______________________ del __________

