Lur azpiko harguneen bide-zorrak ematea
_______________________________________-(e)n, ______ ko ________________ ren _________-an
__________________________________________________________________kl. _______________

GAS NATURAL REDES GLP, S.A.. Helbide soziala Avenida San Luis, 77 28033 Madril. 2016Ko uztailaren 21ean sortua. Madrilgo Merkataritza Erregistroa. 36588. liburukia, 11. folioa, M 656741 orria. IFK: A-66829045

PK ____________ Udalerria ____________________________________________________________
GAIA: Lur azpiko gas-hodien mantentze-lan prebentiboko bide-zorrak

Jaun agurgarri horiek;
Honen bitartez lur azpiko barne-harguneen behin betiko instalazioen bide-zorren derrigorrezko eskubidea
Gas Natural Redes GLP, S.A.-ri ematen diogu (aurrerantzean, Hornitzailea), eta indarrean dagoen
legeriaren xedapenak beteaz instalazio horien mantentze-lan prebentiboa egin dezan.
Horrez gain, zurtoin luzeko zuhaitzik edo zuhaixkarik ez landatzeko konpromisoa hartzen dugu, ezta
eraikinak altxatu edo estolderia eraiki, hodiaren ardatzetik 1,5 m-ra, eta ez dugu ereingo, zulatuko edo
bestelako antzerako lanik egingo 40 cm baino sakonago, hodien bi alboetara metro bat baino gutxiagora.
Bide-zor lagatze hori Eskritura Publiko batean bilduko da egokia den unean, Hornitzaileak hala eskatuta.
Datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen araudia beteaz, Gas Natural Redes GLP, S.A,
(aurrerantzean GLP) helbidea Avenida San Luis, 77 28033 Madril duena, zure datu pertsonalak kontratuharremana mantentzeko, garatzeko eta kontrolatzeko eta aplikatu behar diren lege-obligazioak betetzeko
tratatuko direla jakinarazten dizugu.
Zure datu pertsonalen komunikazioari dagokionez, herri erakunde eta administrazioei bidali ahal izango
zaie, aplikatu beharko duten lege-arauak betetzeko.
Gainera, Redes GLPk jakinarazten dizu eskubidea duzula datu pertsonalak atzitu, haiek zuzendu eta
baliogabetzeko, eta araudiak onartzen dizkion eskubideak erabiltzeko, hurrengo helbidera idatziz:
Bezeroarentzako Arreta, Plaça del Gas nº1 08003 Bartzelona.
Datuen babesari buruzko informazio xehatua irakurtzea
www.redesglp.gasnatural.com web orrian aurkituko duzun.
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Jabetzaren datuak:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Jabetza
(Lege-ordezkariaren sinadura eta NAN)

Sin. Jn, _______________________________________________
NAN/IFK: _____________________________________________
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_____________________________________ -(e)n, ________ ko _________________ ren ______-an
____________________________________________________________________kl. ____________
PK ____________ Udalerria ___________________________________________________________

GAIA:

Lur gaineko gas-hodien mantentze-lan prebentiboko bide-zorrak

Jaun agurgarri horiek;
Honen bitartez zuen jabegotik doan barne-harguneen behin betiko instalazioen bide-zorren derrigorrezko
eskubidea Gas Natural Redes GLP, S.A.-ri ematen diogu (aurrerantzean, Hornitzailea), eta indarrean
dagoen legeriaren xedapenak beteaz instalazio horien mantentze-lan prebentiboa egin dezan.
Horrez gai, instalazioaren eskuragarritasunean edo haren euskarrietan kalteak eragin ditzaketen
eraikuntzak ez egiteko konpromisoa hartzen dugu, ezta elementu arrotzen euskarri gisa erabiltzeko ere.
Bide-zor lagatze hori Eskritura Publiko batean bilduko da egokia den unean, Hornitzaileak hala eskatuta.
Jabetzaren datuak:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Jabetza
(Lege-ordezkariaren sinadura eta NAN)

Sin. Jn, _____________________________________
NAN/IFK: ___________________________________
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