AUTORITZACIÓ PUNTUAL DE GESTIONS COMERCIALS

El sotasignat en/na ...........................................................................................................................
Titular del telèfon número ...............................
autoritza

no autoritza en/na ........................................................................................

a tramitar en el meu nom, qualsevol gestió amb Andorra Telecom.

Nota: El sotasignat i l’autoritzat o tercer pagador han d’adjuntar fotocòpia compulsada d’un
document d’identificació o portar document d’identificació original.
En cas de voler tramitar un canvi de numero bancari caldrà adjuntar una targeta IBAN
o un document original que faci esment de l’IBAN de l’abonat.

A Andorra la Vella, a ......... de ..................................... de 20........

EL SOTASIGNAT
(signatura)

L’autoritzat o tercer pagador
(signatura)

Prat de la Creu, 2
AD500, Andorra la Vella - Principat d’Andorra
Tel: +376 875 000 - Fax: +376 821 414 / +376 860 601 - www.andorratelecom.ad
La present autorització romandrà vigent mentre no sigui comunicada expressament i per escrit la revocació de la mateixa per l’autoritzant.
L’informem que d’acord amb el disposat en la Llei qualificada de Protecció de Dades Personals LQPD 15/2003, la persona interessada accepta que les
seves dades personals, siguin recollides i tractades al fitxer “CLIENTS” titularitat d’Andorra Telecom, amb domicili c/ Mossèn Lluís Pujol, 8-14 - AD 500
Santa Coloma, amb la finalitat de gestionar les relacions comercials amb els clients, a més d’oferir un millor servei, sent necessaris per dur a terme els
esmentats propòsits. La persona interessada podrà exercir els seus drets reconeguts a la Llei LQPD 15/2003 , en particular, el d’accés, rectificació, supressió i oposició, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i degudament firmada a la direcció indicada anteriorment a l’atenció de “Protecció de dades”
o al correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad amb la referència “Protecció de dades”. A més, la sol·licitud haurà d’especificar el nom i el
cognom de la persona interessada, el seu domicili a efectes de notificació, una fotocòpia del document acreditatiu d’identitat i la petició que es demana.
A més, la persona interessada dóna el seu consentiment per que totes les dades personals facilitades puguin ser tractades per les empreses prestadores
de serveis contractades per Andorra Telecom. Així com autoritza la cessió de les dades a d’altres empreses amb les que Andorra Telecom te relació i per
el compliment de fins directament relacionades amb les funcions per als quals van ser sol·licitades.

