Registo de Colocação de Contador de Água
N.º Contrato______________________
N.º Cliente ______________________
1. IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E LOCAL DE CONSUMO
Requerente: ______________________________________________NIPC/NIF___________________________
Identificação do local de consumo:
Morada: ____________________________________________________________________________________
Freguesia: _____________________________ Código Postal: _______-______ __________________________

2. TIPO DE CONSUMO
Doméstico

Comércio/Indústria

Autarquias

Serviços

Entidades Públicas

Parque de Campismo

Pessoas Coletivas de Utilidade Pública

Obras/ Provisório

Hotelaria/ Restauração/Bebidas

Outros: ____________________________

3. TIPO DE USO
Doméstico

Estabelecimentos de Restauração

Obras. Tipo de Obras:

Autarquias

Estabelecimentos de Bebidas

Pessoas Coletivas de

Comércio

Provisório

Utilidade Pública

Indústria

Outros:

Entidades Públicas

Parques de Campismo

___________________________

Empreendimentos turísticos

Serviços

___________________________

________________________

4. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE CONSUMO
Edifício dotado de ramal de água
Edifício não possui ramal
Foi requisitado ramal
Edifício com contador

Sim /

Não

5. CALIBRE REQUISITADO
15

20

25

30

____

Data pretendida para a ligação _____/_____/_______ às ______:______ horas´

MTB240/2

Reservado aos Serviços
Terras de Bouro, ______ de _____________________ de 20____
O requerente,

O Funcionário,

____________________________________________

____________________________

B.I/C.C ______________________emitido/válido até ____/____/____

Data: _____/_____/_____

(Dados a preencher pelo signatário, nos termos do Decreto – Lei n.º 250/96, de 24 de dezembro)

Visto do responsável,
____________________________
Data: _____/_____/_____

Informação de Recolha de Dados Pessoais
O Município de Terras de Bouro, responsável pelo tratamento dos dados deste documento, e eventuais anexos, informa que:
a) A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos;
b) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens e/ou prestação de serviços, e o cumprimento das obrigações contratuais e legais daí decorrentes na prossecução
do interesse público e exercício de autoridade pública.
c)
Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da efetivação das finalidades referidas.
d) Os dados pessoais recolhidos, serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ou cumprimento de prazo fixado por Lei.
e) O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de limitação do
tratamento, de portabilidade, de oposição e de reclamação para autoridade de controlo - Comissão Nacional de Proteção de dados - Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa e-mail: geral@cnpd.pt, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos. O Encarregado de Proteção de Dados pode ser contactado através do endereço
de correio eletrónico dpo@cm-terrasdebouro.pt.
f)
A comunicação dos dados pessoais recolhidos constitui, requisito de cumprimento da finalidade indicada, e/ou obrigação legal e contratual, pelo que o titular está obrigado a
fornecê-los e a atualizá-los.

LIGAÇÃO
Execute-se

O responsável,

____/____/______

__________________

Data da receção
____/____/______

Rubrica,
__________________

EQUIPAMENTO INSTALADO
CONTADOR
NÚMERO

MARCA

CAIBRE

LEITURA INICIAL

N.º de Selo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Executei ____/____/______
Assinatura ______________________________________

EQUIPAMENTO RETIRADO
CONTADOR
NÚMERO

MARCA

CAIBRE

LEITURA FINAL

Motivo:_____________________________________________________________________________________
Executei ____/____/_____

MTB240/2

Assinatura _________________________________

