Ajuntament
Sant Pere de Ribes

SOL·LICITUD D’OPOSICIÓ O CANCEL·LACIÓ DE LES DADES

DADES DE L’INTERESSAT / SOL·LICITANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i Cognoms

NIF/NIE

Domicili
Població

Codi Postal:

Telèfon

Correu electrònic

SOL·LICITO
D’acord amb el que estableix l‘article 21 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i
del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades
(RGPD), m’oposo al tractament
tractament de les meves dades personals pels motius següents,
relacionats amb la meva situació personal1:
1.
[…]
A fi d’acreditar aquests motius, aporto la documentació justificativa següent, si escau:
1.
[…]
1

Si l’oposició és al tractament amb finalitats de màrqueting directe, no cal invocar cap motiu relacionat
amb la situació particular.
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Aquesta sol·licitud s’ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva
recepció, per la qual cosa demano que em comuniqueu l’oposició sol·licitada o bé el
motiu pel qual no es considera procedent. Si considereu que aquest termini s’ha
d’ampliar, també us sol·licito que m’informeu sobre els motius de la dilació i les
actuacions dutes a terme per respondre la meva sol·licitud.
En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu
les meves dades personals.
En cas que la seva sol·licitud no sigui atesa, te dret a interposar la reclamació
oportuna davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment
de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
Vull rebre notificació electrònica de tots els actes d'aquest procediment en
aplicació del què disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Sant Pere de Ribes, ___ de ________ de 20__
(Signatura de la persona sol·licitant)

