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ENTREGA DE LES TARGETES DE CONTENIDORS AMB TANCAMENT

CAS 1: PERSONA QUE PROVÉ D’UN CARRER/ O MUNICIPI SENSE CONTENIDORS TANCATS (sense targeta)
Nom i
cognoms
Adreça
Email (en cas de voler accedir a
l’aplicació ciutadana bitPAYT*)
Rep de l’Ajuntament les targetes que permeten obrir els contenidors de resta i orgànica del municipi amb número:

CAS 2: PERSONA QUE PROVÉ D’UN CARRER AMB CONTENIDORS TANCATS (té targeta)
2.1 cas de pèrdua i/o deteriorament de la/les targeta/es
2.2 canvi de domicili
En ambdós casos, l’Ajuntament dóna de baixa les targetes entregades prèviament vinculades a l’adreça:

i rep de l’Ajuntament les targetes noves que li permeten obrir els contenidors de resta i orgànica amb número:

vinculades a la nova adreça:

Signatura

Sant Just Desvern,

de/d’

de

Informació relativa a la protecció de dades personals i els drets i les llibertats que té 			
com a persona interessada
*Amb el vostre correu electrònic podreu accedir a l’aplicació ciutadana “bitPAYT”, on podreu consultar l’ús de la vostra targeta i
comunicar-vos amb l’Ajuntament (www.bitpayt.com)
Sí
No
Autoritzo l’Ajuntament Sant Just Desvern a incloure el meu correu electrònic al fitxer creat per tal de poder
accedir a l’aplicació ciutadana “bitPAYT”.
Informació general sobre el tractament de dades pel correcte desenvolupament del servei de recollida de residus
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable tractament

Ajuntament de Sant Just Desvern

Delegat de protecció de dades (DPD)

Diputació de Barcelona (dpd.ajsantjustdesvern@diba.net)

Finalitat del tractament

Incorporació en un fitxer per a gestionar el normal servei de recollida de residus i
conèixer la participació de l’usuari (ID de la targeta i nombre d’obertures).

Legitimació tractament

La base jurídica del tractament és (article 6.1):
e) El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o
en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

Cessió de dades

No hi ha cessió de dades a tercers, sens perjudici de l’accés per part d’empreses
encarregades del tractament contractades per l’Ajuntament.

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a sol·licitar-ne la limitació
u oposició al tractament, enviant una sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a
presentar una reclamació prèvia davant el Delegat de Protecció de Dades (dpd.
ajsantjustdesvern@diba.net), que s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos.
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (APDCAT).

Termini de conservació de les dades

Aquestes dades seran conservades mentre perduri el model de residus basat en
contenidors amb tancament electrònic, sens perjudici del seu emmagatzematge
posterior per atendre les responsabilitats que se’n poguessin derivar.

Informació general sobre el tractament de dades per descarregar-se l’aplicació “bitPAYT”
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable tractament

Ajuntament de Sant Just Desvern

Delegat de protecció de dades (DPD)

Diputació de Barcelona (dpd.ajsantjustdesvern@diba.net)

Finalitat del tractament

Incorporació en un fitxer per a poder consultar les dades del propi interessat
respecte al normal servei de recollida de residus (ID i nombre d’obertures dels
contenidors, mitjançant l’app).

Legitimació tractament

La base jurídica del tractament és (article 6.1):
a) La persona interessada ha donat el consentiment per al tractament de les
seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.

Cessió de dades

No hi ha cessió de dades a tercers, sens perjudici de l’accés per part de l’empresa
encarregada del tractament contractada per l’Ajuntament per gestionar l’app.

Drets

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com a sol·licitar-ne la limitació
o portabilitat, enviant una sol·licitud al Delegat de Protecció de Dades.
A més a més, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a
presentar una reclamació prèvia davant el Delegat de Protecció de Dades (dpd.
ajsantjustdesvern@diba.net), que s’ha de resoldre en el termini màxim de 2 mesos.
D’altra banda, també podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana
de Protecció de Dades (APDCAT).

Termini de conservació de les dades

Aquestes dades seran conservades mentre la persona usuària utilitzi l’aplicació
i no en sol·liciti la seva supressió. Així mateix, es podran conservar mentre siguin
necessàries per atendre les responsabilitats que se’n poguessin derivar.

