SOL·LICITUD PER A DONAR-SE D’ALTA EN EL PROGRAMA DE PORTA A PORTA:
ENVASOS LLEUGERS (POLÍGONS INDUSTRIALS)
NOMBRE DE L’EMPRESA

CORREU ELECTRÒNIC

ADREÇA

POLÍGON INDUSTRIAL

TELÈFONOS

•

•
•
•
•

PERSONA DE CONTACTE

Envasos lleugers assimilables a domèstics: botelles d'aigua, refrescos, brics, llandes de
conserva, envasos alimentaris buits, gots i culleres de màquines de café i altres residus
similars. En cap cas podran depositar-se en aquest contenidor envasos derivats de la
producció industrial o activitat empresarial.
Els envasos han de depositar-se en bosses de color groc, perfectament tancades en
l'exterior de l'empresa, en un punt visible.
El servei es realitza els dimarts de cada setmana, a partir de les 8 hores, la bossa haurà
d'estar preparada abans d'aquesta hora.
Únicament es retiraran els envasos, en cas de detectar-se un altre residu, el servei no es
realitzarà.
En cas de produir-se alguna incidència en el servei, sol·licitem que el comuniquen al
departament de Transició Ecològica: 965537127 o al correu: medi_ambient@alcoi.org

SOL·LICITE
Donar-me d'alta en el programa de Porta a Porta: recollida d'envasos, (i a l'aplicació de les
bonificacions econòmiques que puguen aprovar-se per l'Ajuntament)
Firma:

Alcoy,

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
Telèfon: 96 553 71 27 Fax: 96 553
71 71
Adreça electrònica:
medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
Reglament General de Protecció de Dades-UE.
El responsable del tractament de les seus dades de caràcter personal és l’Ajuntament d’Alcoi, amb domicili en: Plaça
d’Espanya, 1, 03801 Alcoi. La finalitat per a la qual les seues dades seran tractades és la gestió d’aquest procediment. La
legitimació per a realitzar el dit tractament està basada en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
i/o compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. No es comuniquen dades a altres entitats. Els
Drets que vosté com a interessat posseeix, consisteixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament,
portabilitat i (si és el cas) retirada del consentiment prestat. La manera d'exercir aquests drets s'indica en la informació
addicional. Ha de consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la present sol·licitud o en la pàgina
web:https://www.alcoi.org/ca/informacion/dpd/index.html
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Responsable
Tractament
Domicili del
Responsable
Delegat de
Protecció de
Dades
Finalitats
Conservació
de les dades
Legitimació /
Bases
jurídiques
Destinataris
de les seues
dades

Drets

Excm. Ajuntament d’Alcoi
Adreça: Plaça d’Espanya, 1, 03801 Alcoi
NIF: P0300900H
Adreça electrònica: dpd@alcoi.org
Telèfon: 96 553 71 00
Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:
(1). Adreça electrònica: dpd@alcoi.org
(2). Correu ordinari: Ajuntament d'Alcoi. Plaça d’Espanya, 1. 03801 Alcoi
Les finalitats d’aquest tractament són:
Sol·licitud per a donar-se d’alta en el programa de porta a porta.No s’elaboren perfils
Les seues dades seran conservades durant el període establert pel tractament, la legislació aplicable i els
requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l’Administració Pública.
Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d’una obligació legal
aplicable al responsable del tractament.
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora
del règim local.
No es comuniquen dades a altres entitats.
Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i
(si és el cas) retirada del consentiment prestat. Així mateix, vosté pot dirigir-se a l’Autoritat de Control per a
reclamar els seus drets.
Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament d’Alcoi, Registre d’Entrada, Plaça
d'Espanya, 1, 03801 Alcoi, indicant “Responsable de Protecció de Dades”.
Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:
1. Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a la direcció indicada en l’epígraf “Domicili del Responsable”
en aquest mateix document.
2. Correu electrònic. Adreçat al Responsable de Protecció de Dades, les dades de contacte del qual es troben
en l’epígraf “Responsable del tractament” en aquest mateix document.
En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta
verificació, vosté pot triar entre aquestes dues opcions:
1. Aportar fotocòpia d’un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).
2. Expressar el seu consentiment perquè l’Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per
a la qual cosa ha d’indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport)
i el seu número. En cas d’indisponibilitat dels serveis telemàtics, vosté haurà d’aportar fotocòpia del document
acreditatiu de la seua identitat.

Carrer Major, 10 - 03801 Alcoi
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Adreça electrònica:
medi_ambient@alcoi.org
http://www.alcoi.org

