HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA
ESKABIDEA: GARBIGUNE ZERBITZUA
ESKATZAILEAREN DATUAK
KOMERTZIO/ZERBITZU/INDUSTRIA ESKATZAILEA
Enpresaren izena

IFZ

Jarduera
Helbidea

Udalerria

Telefonoa

Faxa

Email@

ARDURADUNA
Izen-abizenak

NAN

ADIERAZTEN DUT HONAKOA (markatu laukia)
Enpresa eskatzailea Ekonomia Jardueren Zergan alta emanda dago adierazitako jardueran
eta dagozkion udal baimen guztiak ditu.
Inprimaki honetan emandako datuak egiazkoak dira, datuak babesteari buruzko inprimaki honen
atzealdeko informazioaren jakinaren gainean nago eta baimena ematen dut datu horiek
tratatzeko.

ESKAERA
Garbigunean hondakin hauek uzteko baimena eskatzen dut:
Hondakin-mota

Kopurua (asteko, gehienez)

BAIMENA NOIZTIK NOIZ ARTE
Baimen etengabea

Gehienez ere 4 urte, eskaera onartzen denetik hasita

Baimen puntuala

Hasiera-data

AUKERATU GARBIGUNEA

Amaiera-data

Aia-Orio

Zarautz

Zumaia

HONDAKINAK BILTZEKO
ZERBITZUA
OHARRAK

Data

Sinadura

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO MODUA

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO HIZKUNTZA

Posta elektronikoz

Euskaraz

Postaz, paperean

Elebitan
DATUAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA

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.

