AVÍS INFORMATIU DE PROTECCIÓ DE DADES
Dades cedides: Titular de la taxa / Nom i cognoms / Adreça / Telèfon / Correu electrònic

FORMULARI DE RECOLLIDA DEL CUBELL D’ORGÀNICA CALLDETENES
CAL DUR ELS CAMPS MARCATS EN GROC OMPLERTS

Responsable: Les dades personals facilitades s’incorporaran a un fitxer de titularitat de l’Ajuntament
de Calldetenes i el responsable del tractament serà el mateix Ajuntament i l’empresa Recollida de
Residus d’Osona SL (RRO). Identitat: Recollida de Residus d’Osona SL- NIF B61169769 // Adreça postal:
c/ Esquirol 6. Polígon les Casasses. 08500 Vic // Telèfon: 900 102 989

Data:

Finalitat: La finalitat del tractament serà única i exclusivament la prestació del servei de recollida
domiciliària porta a porta i el seu control i seguiment posterior.

Persona que viu a l’habitatge:
Propietari/a:.........................................................................

Legitimació: La base jurídica per a dur a terme el tractament de dades és el compliment d’una missió
d’interès públic, en base a les competències de l’Ajuntament en matèria de recollida de residus.

Llogater/a: ...........................................................................

Termini de conservació: Les dades tractades es conservaran en els termes indicats en els dictàmens
de la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

Adreça: ............................................................................................
Telèfon: ...........................................................................................
Correu electrònic: ...........................................................................

Té un contenidor gran de gespa?:

Codi ID TAXA:

Sí

_ _ _ _

No

Destinataris: L’Ajuntament de Calldetenes i RRO podran comunicar les dades a les següents categories
d’Encarregats del tractament: Proveïdors del servei de recollida de residus domiciliària; de hosting, de
programes informàtics tipus CRM/ERP o plataformes de gestió de dades relacionades amb la recollida
de residus, de comunicacions electròniques i de suport tècnic.
Drets: L’interessat pot exercir davant l’Ajuntament de Calldetenes els seus drets d’accés; rectificació;
supressió; limitació del tractament; oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades,
inclosa l’elaboració de perfils. Així mateix, tenen el dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol
moment. Per a l’exercici d’aquets drets l’interessat pot fer la seva sol·licitud per escrit a l’Ajuntament
de Calldetenes a la pl. 11 de setembre, s/n, 08506 Calldetenes, o bé, mitjançant instància genèrica
disponible a www.calldetenes.cat i a les oficines municipals. En tot cas, l’interessat té dret a presentar
una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estima oportú.
Cessió de dades a tercers: Si al formulari es faciliten dades de tercers, vostè es compromet a donar
trasllat del contingut íntegre d’aquesta clàusula i a obtenir el consentiment d’aquests.

Etiqueta cubell/comentaris:

Delegat de protecció de dades: Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS
de la Diputació de Barcelona / Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta / Passeig de la Vall
d’Hebron, 171 / 08035 Barcelona / dpd.ajcalldetenes@diba.cat

RESPONSABILITAT DE L’USUARI El cubell lliurat és responsabilitat de l’usuari, tant pel que fa al seu
manteniment com a la neteja. En cas de pèrdua o trencament es substituirà. Per sol·licitar-ho cal
adreçar-se a l’Ajuntament de Calldetenes. És un deure de l’usuari participar correctament en la
recollida porta a porta, lliurar els residus correctament separats els dies, horaris i forma establerta.
Queda totalment prohibit abandonar bosses o deixalles a la via pública així com no complir tots els
deures subjectes a la ordenança vigent en cada moment.

En cas que vingui persona a recollir el cubell a nom del titular/llogater:
Persona delegada:...................................................................................

He llegit i accepto la política de protecció de dades:

Signatura:

