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DADES PERSONALS
Nom i cognoms
Domicili

Núm., Pis, Porta

Població

Província

CP
Tel.

E-mail

DNI/Pas./TR

Fax

En representació de

DNI/NIF/Pas./TR

Exercici de Drets LOPD
Qui subscriu formula sol·licitud a l’Excm. Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament del Papiol , en els termes següents:

D’acord amb el que estableixen els articles 15 i 17 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb els termes que disposen els articles 23 a 25 i 27 a
30 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de
desembre, sol·licito ésser informat sobre les meves dades de caràcter personal en els següents
fitxers:
Fitxer *

dels quals l’Ajuntament del Papiol n’és responsable.


Si es vol exercir el dret LOPD sobre més de tres fitxers caldrà emplenar les sol·licituds necessàries fins arribar al número
desitjat.

En cas de no atendre aquesta petició d’accés, en el termini d’un mes, s’entendrà que és desestimada,
per la qual cosa es podrà interposar l’oportuna reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades per a iniciar el procediment d’exercici dels drets d’acord amb l’article 7.2 de la Llei 5/2002, de
19 d’abril, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Fotocòpia DNI

Signatura

Les dades identificatives que figurin en les instàncies seran incloses en el fitxer Registre d'entrades i sortides dels quals és responsable
l’Ajuntament del Papiol, amb les finalitats d’enregistrar les entrades de documents en la Corporació Municipal, i gestionar l’exercici del dret
demanat i donar-los el tractament d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament
del Papiol.
MD

