LLIURAMENT DEL CUBELL
DE L'ORGÀNICA

Espai reservat per a ús administratiu
firma('INT_AYT')

1. DADES DEL SO·LICITANT
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Segon Cognom :

DNI /NIE/ Passaport

Adreça a efectes de notificacions
Tipus de la via:

Nom de la via:

Número

Quilòmetre

Lletra

Població

Bloc

Portal

Escala

Municpi

Pis

Porta

Codi postal

Província o Pais

Altres Mitjans de Contacte
Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça de correu electrònic

Persona autoritzada (en aquest cas la instància haurà d'incloure la signatura del sol·licitant i de la persona autoritzada)
Persona física: Nom

Primer Cognom:

Segon Cognom :

DNI /NIE / Passaport

2. AUTORITZACIÓ
A la persona autoritzada per a la tramitació davant l'Ajuntament de Tona per:
Realitzar el tràmit de:

Recollida del cubell de l'orgànica

CAPACITAT DELS CUBELLS LLIURATS
Motiu
10 L

Unitats:

25 L

Unitats:

Kit (10 L i 25 L)

Unitats:

Nouvingut / da
Pèrdua

Xip:

Xip:

Xip:

Xip:

(a emplenar per la persona que lliura el cubell)

(a emplenar per la persona que lliura el cubell)

OBSERVACIONS

PRESTO EL MEU CONSENTIMENT:

Perquè l'Ajuntament de Tona tracti les meves dades per tal de gestionar l'entrega dels cubells d'orgànica que es lliuren
SI

NO

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · oac@tona.cat ·
CIF: P0828300D

Trencat
Furt / Robatori
Vent
Altres

DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

Ajuntament de Tona
c/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01
http://www.tona.cat/

Dades de contacte delegat de protecció de dades

tona.dpd@tona.cat
C/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 93.887.02.01

Finalitat Principal

Gestionar l'entrega dels cubells d'orgànica als ciutadans que ho sol·licitin.

Legitimació

Consentiment informat i explícit. Les dades són necessàries per gestionar la sol·licitud.

Destinataris

Les vostres dades no es cediran a tercers, a excepció d'aquelles administracions com la
Mancomunitat La Plana de què formen part els usuaris i en té cedides les competències de
recollida de residus municipals. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, a la seu
de l’Ajuntament (Cr. de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a
l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament

Termini de conservació de les dades

Les dades seran conservades durant la vigència del servei.

Informació Addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent url
(http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals)

AVÍS LEGAL
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE
4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els
drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent,
mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (C. de la
Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.
DATA I SIGNATURA
Declaro que totes les dades facilitades són certes, que he llegit els advertiments legals i que accepto les condicions particulars expressades.

Tona,

de

de 20

La persona sol·licitant

La persona autoritzada (si s'escau)

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona · Carrer de la Font · 10, CP: 08551, · Tona · Barcelona Telèfon: (+34) 93 887 02 01 · oac@tona.cat ·
CIF: P0828300D

