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SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO SISTEMA DE RECOLLIDA SELECTIVA
PORTA A PORTA DE CARTÓN COMERCIAL NA VILA DE SARRIA
DATOS DO SOLICITANTE:
NOME E APELIDOS:
ENDEREZO:
C.P:

MUNICIPIO:

DNI ou NIF:

PROVINCIA:
TFNO:

E-MAIL:

DATOS DA ACTIVIDADE:
NOME COMERCIAL:
TITULAR/RAZÓN SOCIAL
ENDEREZO:
TIPO DE ACTIVIDADE:
C.I.F/ N.I.F:

TFNO:

EXPÓN:
Que recibín información do sistema gratuito de recollida porta a porta de cartón comercial na vila de Sarria.
Que son titular/responsable/encargado do establecemento arriba indicado, situado na zona influencia deste sistema, estando
interesado en participar no mesmo mediante o liberamento dos residuos de cartón xerados no devandito establecemento na
forma determinada polo Concello para o funcionamento do mesmo.
Declaro coñecer e responsabilizome do cumprimento das obrigas determinadas na Ordenanza Municipal de Limpieza
Pública y Gestión de Residuos Urbanos respecto do liberamento de residuos de cartón comercial mediante o sistema de
recollida porta a porta, comprometéndose a:
- Liberar os cartóns xerados no seu establecemento debidamente colocados de xeito que ocupen o mínimo espacio posible e
de forma que se evite a dispersión dos mesmos, na porta do seu establecimiento., evitando impedir o paso dos peatóns
- Non depositalos mesturados con outro tipo de residuos que non sexa exclusivamente cartón.
- Depositalos exclusivamente dentro do horario determinado expresamente polo concello de Sarria e en ningún caso unha
vez pasara o servicio de recollida.

SOLICITO:
A adhesión ao sistema de recollida selectiva de cartón porta a porta e a recollida deste tipo de residuo na forma sinala
anteriormente, así como a inscrición no Rexistro Municipal de actividades adheridas a devandito sistema.
Sarria,______de ___________de_____
A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SR ALCALDE DO CONCELLO DE SARRIA

Fun informado de que esta Entidade vai tratar e gardar os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña
para a realización de actuacións administrativas.
Responsable

Concello de Sarria

Finalidade

Tramitar procedementos e actuacións administrativas.

Lexitimación

Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos outorgados a esta Entidade.

Destinatarios

Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a
terceiros países.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección
http://sarria.sedelectronica.es/privacy

Presto o meu consentimento para que os datos achegados na instancia e na documentación que a acompaña poidan ser
utilizados para o envío de información de interese xeral.
Responsable
Finalidade

Concello de Sarria
Informar sobre as actividades que se realizan polo Concello de Sarria

Lexitimación

Consentimento

Destinatarios

Cederanse datos, no seu caso, a outras Administracións Públicas e aos Encargados do Tratamento dos Datos. Non hai previsión de transferencias a
terceiros países.

Dereitos

Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, tal e como se explica na información adicional.

Información
Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección
http://sarria.sedelectronica.es/privacy#note6

Marcar o que proceda:

NON

● SI

AUTORIZO ao CONCELLO DE SARRIA

De conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro
(LOPDGDD), o Concello de Sarria infórma de que os datos persoais obtidos deste documento serán incorporados a un ficheiro,
do que é responsable o Concello de Sarria, coa única finalidade de levar a cabo as actuacións administrativas que, de ser o caso, se
deriven da súa solicitude ou para realizar comunicacións do seu interese para os efectos informativos. Se o desexa, pode acceder aos datos
facilitados, así como solicitar, se é o caso, a rectificación, oposición ou cancelación, nos termos establecidos na lei indicada, comunicándollo
a este Concello.

