
ATEZ ATEKO KIT-AREN JASOTZE-INPRIMAKIA

Erabiltzaile agurgarria,

Atez ateko etxeko bilketarako kit-a entregatu
zaizu gaur, honako hauetaz osaturik:

 Frakzio organikoarentzat 10 litroko ontzi aireztatua
 10 litroko 40 poltsa konpostagarri
 Bai, txartela behar dut

Lehen aipatutako materiala dohainik eman da. Hauen barne eta kanpoko garbiketa, mantenimendua eta zaintza erabiltzaileen esku geratzen da.
Hauek lapurtu edo puskatzen badira, erabiltzaileak segituan Udaletxeari jakinarazi beharko dio.

Hartzeko sinatzen du Etxebizitzako titularra

Familiakoa edo delegatutako pertsona

Data _____________________  Sinadura

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoaren arabera, eskaera-inprimaki honetan emandako datu pertsonalak, Sasieta Mankomunitateak emandako datuekin
batera, azken honen  jabetzako fitxategi batera igaroko dira, eta hondakinen bilketarako zerbitzuaren kudeaketa eraginkorra egiteko erabiliko dira.

Era berean, datuetara iristeko, zuzentzeko, indarrik gabe uzteko eta datuen aurka egiteko Sasieta Mankomunitateko helbidera jo dezakezula jakinarazten dizugu: Iturralde-txiki Industrialdea -
Salbatore auzoa 20200 BEASAIN (Gipuzkoa).

Eskaera-inprimaki honen bidez interesdunak emandako datuak zilegiak, egiazkoak eta zehatzak izateaz, Mankomunitateak ez du inongo ardurarik izango.

Eskaera-inprimakian hirugarren pertsona baten datu pertsonalak sartu badira, aurrez goiko paragrafoetan azaldutakoaz informatu beharko da hirugarren pertsona hori.

Frakzio organikoaren bilketarako 20
litroko ontzi marroia

Errefusaren bilketarako 10 litroko
ontzi grisa

Ontzi arinen bilketarako 30 litroko
ontzi horia

Papera eta kartoiaren bilketarako 30
litroko ontzi urdina

Oharrak:

Etiketa-identifikatzaileak Frakzio organikoa
Kolore marroia

Etiketa-identifikatzaileak errefusa
Kolore grisa

Etiketa-identifikatzaileak ontzi arinak
Kolore horia

Etiketa-identifikatzaileak papera eta kartoia
Kolore urdina

Erabiltzailearen DATAMATRIX helbidea eta kodigoa

ATEZ ATEKO KIT-AREN JASOTZE-INPRIMAKIA

Erabiltzaile agurgarria,

Atez ateko etxeko bilketarako kit-a entregatu
zaizu gaur, honako hauetaz osaturik:

 Frakzio organikoarentzat 10 litroko ontzi aireztatua
 10 litroko 40 poltsa konpostagarri
 Bai, txartela behar dut

Lehen aipatutako materiala dohainik eman da. Hauen barne eta kanpoko garbiketa, mantenimendua eta zaintza erabiltzaileen esku geratzen da.
Hauek lapurtu edo puskatzen badira, erabiltzaileak segituan Udaletxeari jakinarazi beharko dio.

Hartzeko sinatzen du Etxebizitzako titularra

Familiakoa edo delegatutako pertsona

Data _____________________  Sinadura

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Abenduaren 13ko 1999/15 Lege Organikoaren arabera, eskaera-inprimaki honetan emandako datu pertsonalak, Sasieta Mankomunitateak emandako datuekin
batera, azken honen  jabetzako fitxategi batera igaroko dira, eta hondakinen bilketarako zerbitzuaren kudeaketa eraginkorra egiteko erabiliko dira.

Era berean, datuetara iristeko, zuzentzeko, indarrik gabe uzteko eta datuen aurka egiteko Sasieta Mankomunitateko helbidera jo dezakezula jakinarazten dizugu: Iturralde-txiki Industrialdea -
Salbatore auzoa 20200 BEASAIN (Gipuzkoa).

Eskaera-inprimaki honen bidez interesdunak emandako datuak zilegiak, egiazkoak eta zehatzak izateaz, Mankomunitateak ez du inongo ardurarik izango.

Eskaera-inprimakian hirugarren pertsona baten datu pertsonalak sartu badira, aurrez goiko paragrafoetan azaldutakoaz informatu beharko da hirugarren pertsona hori.

Frakzio organikoaren bilketarako 20
litroko ontzi marroia

Errefusaren bilketarako 10 litroko
ontzi grisa

Ontzi arinen bilketarako 30 litroko
ontzi horia

Papera eta kartoiaren bilketarako 30
litroko ontzi urdina

Oharrak:

Etiketa-identifikatzaileak Frakzio organikoa
Kolore marroia

Etiketa-identifikatzaileak errefusa
Kolore grisa

Etiketa-identifikatzaileak ontzi arinak
Kolore horia

Etiketa-identifikatzaileak papera eta kartoia
Kolore urdina

Erabiltzailearen DATAMATRIX helbidea eta kodigoa


