
EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
Nom i cognoms NIF 
Domicili C. postal
Població Correu electrònic Telèfon(s) 
EXPOSO 
Que per mitjà del present escrit i de conformitat amb el que estableix l’article 18 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),  
SOL·LICITO 

Fotocòpia DNI / NIE / NIF

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 la limitació 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 realitzades 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. 
Si s’estima la meva petició, heu de comunicar la limitació a cadascun dels destinataris als quals s’hagin 
comunicat les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article 19 de l’RGPD. Així mateix m’heu d’informar 
abans que s’aixequi la limitació. 
Si no s’atén aquesta sol·licitud d’accés, tinc dret a 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 1 
d’octubre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

Data

Signatura

1. Que es procedeixi gratuïtament a portar a terme la rectificació de les dades inexactes o incorrectes relatives a
la meva persona que l'Ajuntament d'Olot té en el seu fitxer de
i tracta amb finalitats de (1)
Les dades que han de ser objecte de correcció són les següents:
Dada incorrecte       Dada incorrecte

2. Que adjunto els següents documents per acreditar la veracitat de les dades que es demanen corregir:

Fotocòpia DNI / NIE / NIF

(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...

ggimenez
Línea



Responsable del 
tractament 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 00 
atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de 
contacte del 
delegat de 
protecció de 
dades 

Ajuntament d’Olot 
Passeig Ramon Guillamet, 
10, 17800 Olot 
Tel. 972 27 91 18 
dpd@olot.cat  

Finalitat del 
tractament 

La Resolució d’aquesta tramitació. 

Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Decret 
Legislatiu 2/2003 i Llei 39/2015). Les dades són obligatòries per tramitar la sol∙licitud. 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les 
persones 

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar‐les o suprimir‐les, oposar‐vos al tractament i 
sol∙licitar‐ne la limitació, en els termes establerts a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades personals i garantía dels drets digitals, enviant la vostra 
sol∙licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu electrònica 
https://seu‐ e.cat/ca/web/olot 
Podeu consultar els formularis a la pàgina web apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD 

Termini de 
conservació de 
les dades 

Decret 13/2008, de 22 de gener sobre accés, avaluació i tria de documents. 

Reclamació Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu‐e.cat/ca/web/olot 

PROTECCIÓ DE DADES
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