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Tietojani ei saa käyttää eikä luovuttaa suoramarkkinointiin

Allekirjoitus
Olen vastaanottanut HSY:n jätehuollon asiakaskortin ja sitoudun ilmoittamaan HSY:n henkilökunnalle tuomani jätelajin.
Jätteen haltijana tai tämän valtuuttamana pyydän, että toimittamani jätteet otetaan vastaan jätelain 33 §:n mukaisina kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvina jätteinä.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
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Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta

Henkilökunta täyttää
Käsittelijä

Asiakaskortin numero

Henkilöllisyyden todistaminen

Ajokortti

Passi

Henkilöllisyystodistus

Kuvallinen
KELA-kortti

Tiedot tallennetaan jätehuollon tietojärjestelmään ja niitä käytetään jätehuollon järjestämiseen liittyvissä asioissa. Tietojärjestelmää koskeva rekisteriseloste on
nähtävillä HSY:n kotisivuilla osoitteessa www.hsy.fi sekä HSY:n kirjaamossa osoitteessa Opastinsilta 6, 00520 Helsinki.
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Sortti-asemat

Lomakkeen alkuun

Asiakaskortin sopimusehdot
1. Sortti-aseman asiakaskortti on tarkoitettu Sortti-asemien palveluita toistuvasti käyttäville asiakkaille, jolloin asiakas saa
laskun mukaansa tai postitse.
Asiakas suostuu siihen, että HSY saa hankkia tarpeelliset luottotiedot korttia haettaessa. Asiakkaan tiedot tarkistetaan
kolmen kuukauden välein. Korttia tulee säilyttää huolellisesti ja sen katoamisesta on ilmoitettava välittömästi HSY:lle.
Asiakaskortista ei peritä maksua. Asiakaskorttia käytettäessä on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.
2. Asiakas sitoutuu tuomaan Sortti-asemalle vain asemalla vastaanotettavia jätejakeita. Asiakas sitoutuu lajittelemaan
tuomansa jätteen Sortti-aseman ohjeiden mukaisesti. Jätteen tuoja vastaa kuorman ohjeiden mukaisesta purkamisesta ja
liikennöintiohjeiden mukaisesta ajamisesta. HSY:llä on oikeus veloittaa jätteen tuojalta tämän virheellisestä toiminnasta
HSY:lle aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.
3. Asiakkaalta peritään vastaanotetusta jätteestä jätemaksu palveluhinnaston mukaan. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.
Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko jätelain 83 §:n mukaan. Jätemaksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota
tai päätöstä. Maksamattomat jätelaskut aiheuttavat asiakkaan osalta jätteen vastaanoton keskeytymisen ja asiakaskortin
käytön estämisen.
Asiakaskorttilaskuna käytettävä jätelasku on jätelain tarkoittama maksulippu.
4. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista sopimustietojensa muutoksista välittömästi HSY:n jätehuollolle.
5. Asiakas on vastuussa asiakaskortistaan ja sen käytöstä.
Katoamisilmoituksen tultua vastaanotetuksi ei asiakas ole enää vastuussa kortista.
HSY:n jätehuollolla on oikeus veloittaa asiakasta sen vahingon määrällä, joka voi aiheutua HSY:lle asiakaskortin katoamisesta
tai sen väärinkäytöstä.
6. Sopimus tulee voimaan lomakkeessa mainittuna päivänä. Kortin voimassaolo päättyy viiden vuoden kuluttua sopimuksen
allekirjoittamisesta, ellei kortin voimassaolo ole päättynyt tätä aikaisemmin muusta syystä.
7. Sopimus voidaan molemmin puolin irtisanoa päättyväksi välittömästi tai määrättynä päivänä.
Sopimuksen päättymispäivän jälkeen asiakaskorttia ei saa käyttää.

