Imprimir formulari

SOL·LICITUD DE L'EXERCICI DEL DRET DE CANCEL·LACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

206 - I.1.

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població

EXPOSO

Que per mitjà del present escrit i de conformitat amb l'art. 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i amb els art. 15 i 16 del Reial Decret 1.332/1994,

SOL·LICITO

1. Que es procedeixi a la cancel·lació de:
totes les dades personals
de les següents dades personals:
que l'Ajuntament d'Olot té en el seu fitxer
i tracta amb finalitats de (1)
2. Que em comuniquin per escrit la cancel·lació de les dades a l'adreça a dalt indicada dins el termini de deu dies
hàbils a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud.
3. Que en el cas de considerar que la cancel·lació no procedeix, se'm comuniqui de la mateixa manera i de forma
motivada, igualment dins el mateix termini.
4. Que transcorregut aquest termini sense haver obtingut resposta a aquesta sol·licitud de cancel·lació, entendré
que ha estat desestimada.
Olot,

de

de 20

Signatura:

Documentació que s'adjunta:
Fotocòpia DNI / NIE
(1) Indicar la classe de dades o el

tractament que es vol conèixer, per
exemple dades que s'utilitzen per a
l'enviament d'informació comercial, de
gestió de clients o proveïdors, de
nòmina...

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer per l'Ajuntament d'Olot per a deixar constància de l'entrada i sortida de documents i per al seguiment
dels tràmits, actuacions i l'exercici de les seves competències i funcions. Únicament seran comunicades a altres administracions públiques en els casos
previstos legalment.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l'Ajuntament d'Olot.
Passeig Ramón Guillamet, 10 17800 OLOT Tel. 972 27 91 00 NIF P-1712100-E www.olot.cat

