AJUNTAMENT DE VILADAMAT
Plaça de l’1 d’Octubre, 1 17137 VILADAMAT
Tel. 972788082 ajuntament@viladamat.cat

Benvolgudes i benvolguts,
Us informem que ja podeu venir a buscar la targeta d’accés a la deixalleria, a
l’Ajuntament en horari de 10 a 13 hores. Només es donarà una targeta per habitatge,
exceptuant els comerços que podran tenir-ne una altra.
NORMATIVA I CONDICIONS D’ÚS
-

-

La targeta és propietat de l’Ajuntament, en el cas que es deixi d’utilitzar, s’ha de
retornar.
Per poder fer ús de la targeta, cal donar-vos d’alta amb les dades personals.
Per formalitzar el compromís amb aquest servei, s’haurà de firmar un document
de la normativa i condicions d’ús.
Es preveuen sancions pel mal ús de les instal·lacions. En aquest sentit, cal avisar
si hi ha un canvi de nom, donat que qualsevol sanció, recaurà al titular de la
targeta.
La primera targeta és gratuïta. En cas de pèrdua, s’ha de comunicar per donar-la
de baixa, la segona targeta tindrà un cost de 25€.
Per a habitatges de lloguer, cal portar el contracte de lloguer.

Es recorda als veïns i veïnes, que està prohibit llençar runa, i que si es té permís d’obra,
l’Ajuntament de Viladamat té conveni amb el Dipòsit de runa Terra Negra.
Provisionalment, es deixarà un contenidor de matèria orgànica en el recinte del camp de
futbol, just al costat de la porta petita.

Jo ____________________________ amb DNI/NIE ________________________ he
llegit la normativa i condicions d’ús de la targeta que dona accés a la deixalleria, i em
comprometo a complir-les.

Viladamat, ______ de ___________ 20___

Protecció de dades: En virtut del disposat al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, i a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de
l’AJUNTAMENT DE VILADAMAT, amb la finalitat de gestionar i coordinar els nostres serveis, realitzar tasques administratives i enviar informació
tècnica que pugui ser del vostre interès.
Així mateix, en els casos que no sigueu vosaltres, us comprometeu de forma expressa a obtenir el consentiment d'aquelles terceres persones que es
beneficien de la mateixa, abans de comunicar-nos les seves dades.
Al lliurar-nos les vostres dades accepteu el tractament d'aquestes, per part de l’Ajuntament de Viladamat. Us informem, també, de la
possibilitat d'exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició de les vostres dades de caràcter personal
mitjançant correu electrònic dirigit ajuntament@viladamat.cat o bé mitjançant una instància genèrica a la seu electrònica de l’Ajuntament:
http://www.viladamat.cat/

