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 Santa Eulàlia de Ronçana, novembre de 2021  
 
 
Coneixes el projecte europeu LIFE REthinkWASTE (www.rethinkwaste.eu)? Vols sumar-t’hi? 
Participar-hi té premi! 
 
T’agradaria conèixer els teus hàbits de gestió de residus rebent missatges personalitzats i 
alhora podent participar en descomptes i regals? No ho dubtis més, escull la plataforma digital 
per on els vols rebre i dona’ns el consentiment per rebre’ls. Aprèn i guanya en favor del medi 
ambient! 
 
Acceptes a participar al projecte LIFE REthinkWASTE i autoritzes l’Ajuntament a incloure el teu 
telèfon mòbil al fitxer de la base de dades? 
 

☐Si      ☐No 

 
En cas que hagis consentit que l’Ajuntament t’enviï els missatges al teu telèfon mòbil, cal que 
completis la informació següent: 
 

a) Número de telèfon mòbil: ____________________ 
 

b) Plataforma digital per on vols rebre els missatges? 
 

☐WhatsApp     ☐Telegram    ☐SMS 

 
Nom i cognoms de l’interessat/ada      Signatura* 
 
 
 
 
 
*Abans de signar, consulta al revers d’aquesta carta tota la informació relativa a la protecció de 
dades personals i els drets i les llibertats que tens com a interessat/ada.  
 

 
___________________ 

 
 
 
 
 

http://www.rethinkwaste.eu/
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Informació general del tractament de dades personals en participar al projecte 

europeu LIFE REthinkWASTE (KAYT) 
 
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades 

Responsable del 
tractament Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana 

Delegat de protecció de 
dades (DPD) Marina Escribano Maspons 

Finalitat del tractament 

Incorporació en un fitxer per a què l’interessat/ada pugui rebre 
informació personalitzada i contínua mitjançant la plataforma escollida, 
respecte al servei de recollida de residus i de la seva pròpia gestió (ID 
i nombre d’obertures/aportacions). 
 

Legitimació del 
tractament 

La base jurídica del tractament és (article 6.1 del RGPD): 
a) L’interessat ha donat el consentiment per al tractament de les 

seves dades personals, per a la finalitat esmentada a l’apartat 
anterior.  
 

Cessió de dades 

No hi ha cessió de dades a tercers, sens perjudici de l’accés per part 
de les empreses encarregades del tractament contractades per 
l’Ajuntament per dur a terme el servei esmentat.   
 

Drets 

Totes les persones interessades poden accedir a les seves dades, 
sol·licitar-ne la rectificació o supressió i sol·licitar-ne la limitació o 
portabilitat, enviant una sol·licitud a escribanomm@ser.cat. 
A més a més, les persones interessades tenen també el 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@ser.cat), 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).  
 
La lògica aplicada pel perfilat realitzat (article 22 del RGPD) és que 
l’Ajuntament pugui identificar l’usuari o usuària per fer efectiu el 
sistema de premis i/o descomptes que ha establert l’ens local.  
En aquest cas però, no existeix el dret d’oposició ja que les persones 
interessades han donat el seu consentiment per aquest tractament de 
dades (article 22.2.c). 
 

Termini de conservació de 
les dades 

Aquestes dades seran conservades fins a la finalització del projecte, 
sens perjudici del seu emmagatzematge pseudonimitzat posterior per 
a fins estadístics i d’investigació, així com per atendre les 
responsabilitats que se’n poguessin derivar.  

 


