
Sol·licitud d’admissió de residus a la deixalleria 
DADES DEL SOL·LICITANT 

Nom i cognoms DNI/CIF 

Adreça Telèfon 

Codi postal i població 

DADES DE L’EMPRESA / ESTABLIMENT 

Nom CIF 

Població Telèfon 

Correu electrònic 

   CARACTERISTIQUES DEL RESIDU: 

(En cas que no existeixi classificació del residu pel qual se sol·licita la seva admissió, caldrà fer la descripció 
més detallada) 

QUANTITAT A ADMETRE (especificar: Per setmana, mes, any)

INFORMACIÓ DE LA SOL·LICITUD 

 Vull rebre notificacions electròniques, SMS, correu electrònic relacionades amb aquesta sol·licitud 

    Signatura,      _____________, a ___ de__________ de 20___ 

Us informem que, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades (LOPDGDD i RGPD), les seves dades seran tractades pel Consell 
Comarcal del Berguedà (Responsable del Tractament), amb domicili al C/ Barcelona 49, 3r – 08600 Berga (Barcelona) i correu electrònic ccbergueda@ccbergueda.cat. 
Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat i reserva. La finalitat del tractament de les dades és tramitar la seva sol·licitud d’admissió de residus a la deixalleria, 
així com establir comunicacions amb vostè per via mòbil, correu o altres mitjans electrònics, en cas que hagi donat el seu consentiment anteriorment. La legitimació pel 
tractament de les vostres dades és l’exercici de poders públics conferits a l’Entitat i l’interès públic, així com el seu consentiment exprés. Les vostres dades seran cedides a  
l’empresa concessionària del servei de gestió de les deixalleries. I seran conservades durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals segons la 
normativa vigent en cada moment. Podeu exercir, en tot cas i davant d'aquest organisme, els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició, limitació, a retirar el 
consentiment atorgat si escau, i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Cal que envieu la vostra sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades 
dpd@ccbergueda.cat. Si ho estimeu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través del web: 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/. 
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