EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms:
DNI:
Adreça:
Municipi:
Codi postal:
Telèfon:
Correu electrònic:
En representació de:
DNI:
Assumpte: Sol·licitud de rectificació de dades personals
D’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i els articles 31 i 32 del Reglament que la desplega,
aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, sol·licito que modifiqueu les
dades inexactes o incompletes referents a la meva persona que contenen els vostres fitxers o que
siguin objecte de tractament, i que es relacionen a continuació, de les quals adjunto la
documentació acreditativa:
Dada incorrecta:
Dada correcta:
Document que acredita que la dada és incorrecta:
Aquesta sol·licitud s’ha de resoldre i notificar en el termini de deu dies des de la seva recepció, per
la qual cosa sol·licito que em comuniqueu que s’ha estimat la meva sol·licitud de rectificació i que
per tant s’ha fet efectiva, o bé el motiu pel qual no es considera procedent.
En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu les meves
dades personals.
En el supòsit que s’estimi la meva petició, si les dades rectificades s’han cedit prèviament heu de
comunicar-ne la rectificació al cessionari, en un termini idèntic.
En cas que no s’atengui aquesta sol·licitud, es pot 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 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
(Localitat, data)
(Signatura de la persona sol·licitant)

Documents aportats: Fotocòpia DNI
Il.lm. Sr. Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa
De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s’incorporaran
en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Ajuntament de Manresa i seran tractades sobre la base de la política de confidencialitat de l’entitat, amb la finalitat
d’administració i gestió de la relació existent entre les parts, dintre de les finalitats legítimes de l’Ajuntament.
Alhora presteu el consentiment perquè les vostres dades puguin ser tractades per a alguna de les finalitats esmentades o per a totes elles.
També us informem que podeu exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancellació i oposició en els termes establerts a la legislació vigent
sobre protecció de dades, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament o a l’adreça electrònica lopd@ajmanresa.cat

