HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA
ETXEBIZITZAK: HONDAKINEN TASAREN ORDAINKETA HELBIDERATZEA
ADIERAZTEN DUT HONAKOA (markatu laukia):
Inprimaki honetan emandako datuak egiazkoak dira, datuak babesteari buruz inprimaki honen
amaieran datorren informazioaren jakinaren gainean nago eta baimena ematen dut datu horiek
tratatzeko.
ESKATZEN DUT (hautatu):
Hondakinen tasaren ordainketa helbideratzeko
Hondakinen tasa ordaintzeko helbideratze datuak aldatzeko

JABEA
Izen-abizenak

NAN

Tel. finkoa

Tel. mug.

Helbide elektronikoa
Ordezkaria*

Tel.

NAN

* Eskabidea aurkezten duena jabea ez bada, ordezkari gisa sinatu beharko du. Horretarako, formulario honetan
bertan datorren jabearen baimena aurkeztu beharko du.

HELBIDE FISKALA
Udalerria

Posta kodea

Kalea
Ataria

Bis

Eskailera

Solairua

Eskua

ORDAINKETA HELBIDERATZEKO DATUAK
Kontu korronteko titularraren nortasuna egiaztatzeko dokumentua aurkeztu behar da.
Zerga gaia
Kontu zenbakia

OHZ zk. finkoa
IBAN

Zerga gaia
Kontu zenbakia

OHZ zk. finkoa
IBAN

Zerga gaia
Kontu zenbakia

OHZ zk. finkoa
IBAN

HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA
OHARRAK

Data

Jabe gisa
Sinadura
Ordezkari gisa

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna

Urola Kostako Udal Elkartea

Helburua

Hondakinak biltzeko zerbitzua eskaini eta horri dagokion ordenantza fiskala
kudeatzea.

Legitimazioa

Etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza
(GAO 2018-02-15, 33. zk.).

Hartzaileak

Mankomunatutako udalak, zerbitzua arautzen duten ordenantzetan
ezarritakoaren arabera.

Eskubideak

Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta beste eskubide batzuk
ere, informazio osagarrian azaltzen denez.

Informazio
osagarria

Datu babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza eskura dezakezu
inprimaki honen amaieran edota gure web orrian:
http://www.urolakosta.eus/eu/web/ingurumena-urolakosta/datuen-babesa

HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA
HONDAKINEN TASAREN ORDAINKETA HELBIDERATZEKO IZAPIDEAK
ORDEZKARI BIDEZ EGITEKO BAIMENA
JABEA
Izen-abizenak

NAN

Tel. finkoa

Tel. mug.

Helbide elektronikoa
Udalerria

Posta kodea

Kalea
Ataria

Bis

Eskailera

Solairua

Eskua

Idatzi honen bidez, pertsona honi baimena ematen diot nire izenean inprimaki honetan adierazitako higiezinen
hondakinen tasaren ordainketa helbideratzeko izapideak egiteko:
Izen-abizenak

NAN

Data
Izen-abizenak
Sinadura
NAN

DATUAK BABESTEARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna

Urola Kostako Udal Elkartea

Helburua

Hondakinak biltzeko zerbitzua eskaini eta horri dagokion ordenantza fiskala
kudeatzea.

Legitimazioa

Etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza
(GAO 2018-02-15, 33. zk.).

Hartzaileak

Mankomunatutako udalak, zerbitzua arautzen duten ordenantzetan
ezarritakoaren arabera.

Eskubideak

Datuak atzitzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko; bai eta beste eskubide batzuk
ere, informazio osagarrian azaltzen denez.

Informazio
osagarria

Datu babesari buruzko informazio osagarria eta zehatza eskura dezakezu
inprimaki honen amaieran edota gure web orrian:
http://www.urolakosta.eus/eu/web/ingurumena-urolakosta/datuen-babesa

HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA

DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIO OSAGARRIA
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak (2016/679 EB) ezarritakoarekin bat etorriz, eskatutako datuak
tratatzeko moduari buruzko informazioa duzu ondoren.
Tratamenduaren arduraduna
Urola Kostako Udal Elkartea, IFZ G20392064
Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz
Tel. 943890808
idazkaritza@urolakosta.eus
www.urolakosta.eus
Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
dbo@urolakosta.eus
Tratamenduaren helburua
Hondakinak biltzeko zerbitzua eta horren ordenantza fiskala kudeatzea. Datu tratamenduan ez da erabaki
automatizaturik hartuko eta ez da perfilik egingo.
Gordetzeko epea
Hondakinak kudeatzeko eskumena amaitu arte eta, erabiltzaile bakoitzari dagokionez, zerbitzu horretako
erabiltzaile edota zergadun izateari utzi arte.
Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Hondakinak biltzeko mankomunatutako udalek eskuordetutako eskumena. Urola Kostako Udal Elkartea osatzen
duten udalerrietan etxeko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzua arautzen duen ordenantza (GAO 201802-15, 33. zk.). Hondakinak biltzeko zerbitzuaren erabiltzaileak derrigortuta daude eskatzen zaizkien datuak
ematera, izaera orokorrekoa den hondakinak biltzeko zerbitzua kudeatzeko.
Datuen jatorria
Hondakinak biltzeko zerbitzuak kudeatzeko tratatzen ditugun datuak eskuratu ditugu, batetik, interesdunen
bidez eta, beste alde batetik, mankomunatutako udaletatik.
Datu kategoriak
Tratamendu honetan datu kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio datuak, helbide eta harremanetarako
datuak eta hondakinen bilketa zerbitzuko erabiltzaile datuak. Ez da tratatzen bereziki babestutako daturik.
Hartzaileak
Datu pertsonalak lagako zaizkie mankomunatutako udalei, zerbitzua arautzen duten ordenantzen arabera
(zerbitzuaren ordenantza eta ordenantza fiskala). Ez da datu horien transferentziarik aurreikusten hirugarren
herrialdeetara.
Pertsonen eskubideak
Interesdunek eskubidea dute datuak atzitzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko edo tratamendua
murrizteko eskatzeko, Datuak Babesteko Ordezkariaren bidez. Horrekin batera, eskubidea dute Kontrol
Agintaritzari (Datuak Babesteko Euskal Bulegoari) erreklamazioak aurkezteko.

