Autorització per a la interrupció del subministrament de gas en finca

GAS NATURAL REDES GLP, S.A.. Domicilio Social, Avenida San Luis,77 28033 Madrid. Constituida el 21 de julio de 2016. Registro Mercantil de Madrid. Tomo 36588, folio 11, hoja M 656741, . C.I.F.: A-66829045

El Sr./la Sra.
com a representant de la Comunitat de Propietaris o propietari de l’immoble situat a carrer /av./plaça
núm.
Municipi

,

Autoritza:
El Sr./la Sra.
, a
realitzar obres de modificació de la instal·lació receptora comuna, o connexió d'una nova presa per al
núm.
subministrament de gas a l'habitatge/local situat al carrer/av./plaça .
esc.
pis i porta
Municipi de
Per a això, sol·licita a Gas Natural Redes GLP, SA (d'ara endavant la Distribuïdora) que es procedeixi al
tal de subministrament i posterior reobertura.
Aquestes obres seran realitzades per l’Empresa instal·ladora
amb carnet d’empresa núm,
, amb carnet d’instal·lador núm.
hores el dia que es determini.
A

,

de

,
, i l’instal·lador autoritzat és el Sr./la Sra.
que preveu que la durada del tall sigui de

de

En compliment del que es disposa a la normativa vigent de protecció de dades personals, Gas Natural Redes GLP, SA (d'ara
endavant Redes GLP), amb domicili a Avenida San Luis, 77 28033 Madrid, l’informa que les seves dades personals seran
tractades per part d’aquest responsable amb la finalitat de garantir el manteniment, desenvolupament i control de la relació
contractual, i per complir les obligacions legals que resultin d'aplicació. En relació amb la comunicació de les seves dades
personals, les dades es podran enviar a organismes i administracions públiques per al compliment de les normes legals que
resultin d'aplicació. Redes GLP l’informa també que podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals i exercir altres
drets reconeguts per la normativa, dirigint-se per escrit a Atenció al Client, Plaça del Gas núm. 2 08003 de Barcelona. Li
aconsellem que consulti la informació detallada sobre protecció de dades disponible a la nostra pàgina web
www.redesglp.gasnatural.com
L'instal·lador autoritzat

Nom:

Signatura:

Segell:

El president de la Comunitat o el so·licitant (*)
Propietari de l’immoble (*)
Nom:
DNI:
Domicili:
Telèfon:
Signatura:

Nom:
DNI:
Domicili:
Telèfon:
Signatura:

Segell de la Comunitat:

(*) Només cal emplenar aquesta casella si la IRC no és propietat de Gas Natural Redes GLP, SA.
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