KONPOSTATZEKO KONPROMISO-DOKUMENTUA

AUTO-konposta
NORBERE ETXEAN

BAI

BAI

BAI

EZ

PARTEKATUA (compartido)
EZ

AUZO-konposta
COMPOSTAJE COMUNITARIO

Norekin:____________________________

EZ

AUZOA_____________________________
GUNEA_____________________________

Izen-abizenak :
Helbidea :
Herria :

Bíztanle kopurua etxean:

Tel.:

Tel. mugikorra :

e-posta:


Auzo-konposta egiten dugunok sinatu dugun araudia betetzera konprometitzen gara.
Baldintzak konpostagailua jaso ahal izateko:







Konpostagailua etxeko hondakinekin erabiltzeko da. Konposta egiteari uzten bazaio bueltatu
egin beharko da beste norbaitek erabil dezan.
Konpostagailua Urola Erdiko Mankomunitatea osatzen duten herrietan bakarrik erabili ahal
izango da. Hau da, ezingo da konpostagailua mankomunitatetik kanpo atera.
Urola Erdiko Mankomunitateko teknikariek konpostagailua dagoen tokia bisitatzeko baimena
eduki beharko dute. Gehien bat prozesua kontrolatzeko edo laginak hartu ahal izateko. Honek
ez du esan nahi derrigorrezko bisita bat egingo denik, baizik eta kontrola egiteko aukera
baimendu behar dela.
Baldintza hauek ez badira betetzen konpostagailua bueltatu egin beharko da.

Izenpetua,

data

– Tel . 943 857319 / Fax. 943 857324 – ueue@udal.gipuzkoa.net
Urola Erdiko Mankomunitatea – Enparantza Nagusia,5 193 Postakutxatila – 20730 AZPEITIA
www.urolaerdia.org

DBLO betez, jakin arazi nahi dizugu galdetegi hau betetzean emandako datu pertsonalak eta Urola Erdiko Mankomunitatean emandako
dokumentazioa, erakundearen jabetzako fitxategi automatizatu batean txertatuko direla.
Datu horiek herri bakoitzeko udalek eta Gipuzkoako foru aldundiak eskuragarri izango ditu beti ere hondakinekin lotutako
kudeaketarekin zerikusia duten gaietarako eta baita zuretzat interesgarri izan daitezkeen jardueren berri emateko ere. Era berean,
jakinarazten dizugu bertara sartzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta oposiziorako dituzun eskubideak erabil ditzazkezula: Enparantza
Nagusia 5, P.K. 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) helbidean edo urolaerdia@urolaerdia.org helbide elektronikoan. Urola Erdiko
Mankomunitatea ez da inoiz egingo zuk emandako datuen zuzentasuna, zehaztasuna eta legezkotasunaren arduradun.
Según la LOPD os informamos de que los datos escritos en el presente documento y los datos enviados a la Mancomunidad de Urola
Medio serán guardados en un archivo automatizado propiedad de la organización.
Estos datos estarán disponibles para cada ayuntamiento y la Diputación Foral de Gipuzkoa para temas relacionados con la gestión de
residuos urbanos y para informaros sobre actividades que les puedan interesar.
También se os hace saber del derecho a utilizar el ingreso, destrucción y oposición de los mismos en la siguiente dirección:
Enparantza Nagusia 5, C.P. 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) ó en el correo eléctronico urolaerdia@urolaerdia.org .
La Mancomunidad de Urola Medio nunca se hará responsable de que los datos sean correctos, concretos y legales.

– Tel . 943 857319 / Fax. 943 857324 – ueue@udal.gipuzkoa.net
Urola Erdiko Mankomunitatea – Enparantza Nagusia,5 193 Postakutxatila – 20730 AZPEITIA
www.urolaerdia.org

