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Sol·licitud de bonificació de la taxa de la
brossa domiciliària per l’ús de la deixalleria
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Tlf. mòbil:

Adreça:
CP:

Municipi:
Representant: (cal aportar document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:

Correu electrònic:

Tlf. mòbil:

Adreça:
CP:

Municipi:
Notificació:

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 43 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (LPAAP), en relació a aquesta
sol·licitud, el mitjà preferent per rebre les notificacions que se’n derivin és el següent:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Sol·licito:
La bonificació de la taxa de recollida d'escombraries per ús de la deixalleria (aporto targeta segellada).
Referència cadastral:
Documentació a presentar:
DNI, en cas de primera presentació.
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant.
Targeta d’usos de la deixalleria amb un mínim de 4 segells i un màxim de 13 (màxim 1 targeta per domicili)
segons model normalitzat disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud.
A Pineda de Mar,

de

del 20

Signatura de la persona interessada:

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).
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Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR,
responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR
Delegat de Protecció de Dades: dpd@pinedademar.org
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió d'ajuts i bonificacions municipals.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les
dades al domicili del responsable, Plaça de Catalunya, núm. 1, 08397-Pineda de Mar, Barcelona.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent pàgina web:
https://seu.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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