Exercici del dret de cancel·lació
Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant
És necessari marcar aquesta casella si s'emplena el formulari en representació d'una altra persona

Dades del Sol·licitant / Interessat
Nom:*
Primer cognom:*
Segon cognom:
Raó social:
Tipus de document:*
DNI / NIF

Núm. de document:*
Tipus de via:*
Carrer

Nom de la via:*
Núm.:*
Lletra:
Km:
Bloc:
Escala:
Pis:
Porta:
Nucli o barri:
Província:*
Municipi:*

Codi postal:*
Telèfon fix:
Telèfon mòbil:*
Adreça electrònica:

EXPOSO
Que per mitjà d'aquest escrit manifesto la voluntat d'exercir el meu dret de cancel·lació, de conformitat amb
l'article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i els articles 31 i 32 del
Reial decret 1720/2007, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999.
SOL·LICITO
1. Que es dugui a terme la cancel·lació efectiva, en el termini de deu dies des de la data d'entrada al registre
d'aquesta sol·licitud, de les dades relatives a la meva persona que es trobin en els fitxers sota la seva
responsabilitat o que siguin objecte de tractament, i se'm notifiqui de forma escrita el resultat de la cancel·lació
practicada.
2. Les dades que s'han de cancel·lar són les següents:

3. Que en cas que s'acordi dins del termini de deu dies hàbils que no procedeix l'accés a practicar total o
parcialment les cancel·lacions proposades, se'm comuniqui motivadament.
4. En el cas que s'estimi la meva petició, si les dades cancel·lades han estat cedides prèviament a un tercer,
caldrà notificar al responsable del fitxer o encarregat del tractament la cancel·lació practicada amb el fi que
també aquest procedeixi a fer les correccions necessàries per a que es respecti el deure de qualitat de les dades a
les que es refereix l'article 4 de la Llei Orgànica 15/1999.
5. En cas que no s'atengui aquesta sol·licitud, es podrà interposar la reclamació oportuna a l'Autoritat Catalana
de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d'acord amb l'article 18 de la Llei orgànica
15/1999 i l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Documents relacionats:
Adjuntar-hi documents

Informació de la Sol·licitud
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei
Per SMS:

Per correu electrònic:

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud

He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques

