
  - Carta de Compromiso-  
PROXECTO DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA NO CONCELLO DE CAMARIÑAS 

2022 

Nome e apelidos: 

DNI:  

Enderezo:  

Teléfono: 

Recibe por parte do Concello da Camariñas  os materiais necesarios para levar a cabo o pro-
ceso de compostaxe: 

 Composteiro de plástico reciclado, con capacidade de 300 litros.
 Aireador cata corta aceiro galvanizado
 Manual de Compostaxe

Ten dereito a: 

 Solicitar e recibir toda a información necesaria para facer compostaxe no seu domi-
cilio, por parte do Concello de Camariñas.

 Atención de dudas e consultas telefónicamente ou a través de correo electrónico.
 Solicitar e recibir visitas por parte dos monitores do proxecto,nas que se avaliará e

se fará un seguemento do correcto funcionamento do proceso. Serán avisadas con
anterioridade por teléfono.

Comprometese a: 

 Realizar o proceso de compostaxe na súa residencia do municipio de , sendo obliga-
torio ubicar o composteiro na mesma.

 Iniciar e realizar o proceso de compostaxe nos plazos dispostos no proxecto.
 Facer un bo uso do material entregado e a mantelo en correctas condicións.
 Devolver o material se o participante se dera de baixa de forma voluntaria ou se se

aprecia un uso incorrecto dos mesmos.

Preferencia para recibir a visita de formación: 

Mañá      Tarde 

16 de marzo de 2021 

Asinado 



 
              
  
 
 
 
 
 
Uso de fotografías: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos que 
nos autorizase para utilizar as súas fotografías nas nosas RRSS, así como na páxina web do concello ou 
en noticias para medios de comunicación, cartaz informativos e outros folletos: 
http://www.camarinas.net. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que quere darnos:  
          Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías nos termos definidos.  
           Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidade ao disposto na actual normativa de Protección de 
Datos de Carácter persoal, informámoslle que o Responsable de Tratamento dos datos de carácter persoal recollidos neste 
documento é CONCELLO DE CAMARIÑAS, cuxa finalidade é poder atender as consultas e calquera tipo de xestión realizada 
por este medio de comunicación. Os seus datos non se cederán a terceiros, salvo por obrigación legal.  
Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos 
así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento. Para iso, CONCELLO DE CAMARIÑAS dispón de formu-
larios específicos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia 
do seu DNI para acreditar a súa identidade en: PRAZA DA INSUELA, 57 - 15123 CAMARIÑAS (A CORUÑA);  
correo@camarinas.net.  
Se considera que non atendemos correctamente os seus dereitos, poderá formular unha reclamación ante a Agencia Españo-
la de Protección de datos, a través das seguintes vías:  
- Sede electrónica: www.aepd.es  
- Correo postal: C/ Jorge Juan 6, 28001 – Madrid  
- Teléfono: 901 100 099 – 91 266 35 17  
 
Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electró-
nico: correo@camarinas.net 

 


	/
	- Carta de Compromiso-
	PROXECTO DE COMPOSTAXE DOMÉSTICA NO CONCELLO DE CAMARIÑAS 2021
	Nome e apelidos:
	DNI:
	Enderezo:
	Teléfono:
	Recibe por parte do Concello da Camariñas  os materiais necesarios para levar a cabo o proceso de compostaxe:
	 Composteiro de plástico reciclado, con capacidade de 300 litros.
	 Aireador cata corta aceiro galvanizado
	 Manual de Compostaxe
	Ten dereito a:
	 Solicitar e recibir toda a información necesaria para facer compostaxe no seu domicilio, por parte do Concello de Camariñas.
	 Atención de dudas e consultas telefónicamente ou a través de correo electrónico.
	 Solicitar e recibir visitas por parte dos monitores do proxecto,nas que se avaliará e se fará un seguemento do correcto funcionamento do proceso. Serán avisadas con anterioridade por teléfono.
	Comprometese a:
	 Realizar o proceso de compostaxe na súa residencia do municipio de , sendo obligatorio ubicar o composteiro na mesma.
	 Iniciar e realizar o proceso de compostaxe nos plazos dispostos no proxecto.
	 Facer un bo uso do material entregado e a mantelo en correctas condicións.
	 Devolver o material se o participante se dera de baixa de forma voluntaria ou se se aprecia un uso incorrecto dos mesmos.
	Preferencia para recibir a visita de formación:
	16 de marzo de 2021
	Asinado
	Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías
	Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: correo@camarinas.net

	Si dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías nos termos definidos: On
	Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


