ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: ……………………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………………………….
ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : …………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………….……………………………………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ………………………………………………………………………………………………….
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: …………………………………………………………………………………..………………………….
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΧΡΟΝΟΥ
-

Για να εγκριθεί η έκπτωση στα τέλη σκυβάλων θα πρέπει να υπάρχει έτοιμο
κομπόστο το οποίο θα υποδηλώνει ότι όντως διενεργήθηκε κομποστοποίηση.

-

Σε περίπτωση έγκρισης θα διενεργείται έκτακτος έλεγχος για να διαπιστώνεται εάν
όντως συνεχίζεται η διενέργεια κομποστοποίησης. Σε αντίθετη περίπτωση η έγκριση
αυτή θα ανακαλείται.
…………………………………………………………………………………………
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ: …………………………………..………………………………………………………………….
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
…………………………………..…………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
1. ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
2. ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΗΜΟΥ): ……………………………………………………………………………………
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Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα
«Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα πιο πάνω
δεδομένα φυσικών προσώπων για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των
Νόμων και Κανονισμών που εφαρμόζει ο Δήμος. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία
αυτά δεσμεύονται με το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα και προστατεύονται κατ’
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων – Κανονισμός
2016/679 (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, καθώς και του Νόμου περί
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Νόμος
125(Ι)/2018), όπως αυτός τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.
Ο Δήμος δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων,
εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την:
(α) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.
(β) διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος σας.
(γ) εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος.
(δ) στατιστικούς σκοπούς. »
Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων:
Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου θα διατηρεί τα δεδομένα για 10 χρόνια. Σε περίπτωση που
κριθεί αναγκαία η τήρηση των δεδομένων για περίοδο πέραν των 10 ετών τότε θα ζητηθεί
ξανά σχετική συγκατάθεση.
Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων:
Για περισσότερες πληροφορίες για το πως ο δήμος μας συλλέγει και επεξεργάζεται
προσωπικά δεδομένα, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου μας:
www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy
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