Inscripció en la campanya de compostatge casolà
El/la sotasignant ___________________________________________________________, amb
DNI ________________ amb domicili en el carrer _________________________________del
municipi de _______________________

Telèfon __________________________________

Correu-e_________________________

DECLARO
Que he estat informat/da pel meu Ajuntament sobre les condicions d’inscripció en la campanya de
compostatge casolà realitzada pel meu Ajuntament, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Agència de
Residus de Catalunya.
Que he estat informat/da de l’obligatorietat d’utilitzar el compostador per a la gestió dels meus residus
orgànics del jardí i/o cuina.
Que he estat informat de l’obligatorietat d’assistir a les sessions formatives en el meu municipi per
aprendre el correcte ús del compostador.
Que se m’ha informat de l’obligatorietat de facilitar dades anuals sobre l’ús i funcionament del meu
compostador en el meu ajuntament o el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per tal de realitzar un
seguiment de l’evolució de la campanya de compostatge i la gestió de residus orgànics que se’n deriva.
Que conec el meu dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació i l’oposició respecte a la inclusió de les
meves dades personals en un fitxer informàtic a efectes de gestió de la meva participació en la campanya
de compostatge casolà.

I d’acord amb aquesta declaració SOL·LICITO
Participar en la campanya vigent d’implantació del compostatge d’acord amb l’establert per l’ajuntament
del meu municipi i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

I AUTORITZO
A incloure les meves dades personals en un fitxer electrònic per tal de gestionar la meva participació en la
campanya. Aquest fitxer pot ser cedit a tercers i a l’Agència de Residus de Catalunya sempre amb la
finalitat descrita en la Campanya vigent d’Implantació del Compostatge.
Al personal delegat pel Consell Comarcal, el meu Ajuntament o l’Agència de Residus de Catalunya a
inspeccionar el compostador per tal de recollir les dades necessàries per al seguiment de la campanya.
A realitzar fotografies del compostador.
A utilitzar la meva imatge en material de difusió del Consell Comarcal o l’Ajuntament prèvia consulta
telefònica a tal efecte.

I perquè consti ho signo a ______________________________ el _________ de _________de
20__

