EXERCICI DEL DRET D'OPOSICIÓ AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

209 - C052

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms

NIF

Domicili

C. postal
Telèfon(s)

Correu electrònic

Població
Vull rebre les comunicacions electrònicament: Sí

No

EXPOSO

Que per mitjà del present escrit i de conformitat amb l'art. 6.4 i 17 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb els art. 34 a 36 del Reial Decret 1.720/2007,
SOL·LICITO

1. Exercir el meu dret d'oposició al tractament de les dades personals relatives a la meva persona que
l'Ajuntament de Salt realitza amb finalitats de (1)

Les dades que desitjo no siguin tractades són les següents:

Els motius en els que fonamento aquesta decisió són els següents: (2)

A fi d'acreditar els motius fonamentals i legítims per oposar-me al tractament aporto la documentació justificativa
següent:
Fotocòpia DNI / NIE / NIF

2. Que em comuniquin per escrit la decisió que prenguin al respecte, a l'adreça indicada, dins el termini de deu
dies hàbils a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud. En el cas de no reconèixer aquest dret d'oposició li
prego m'ho comuniqui de la mateixa manera i de forma motivada, igualment dins el mateix termini.
Transcorregut aquest termini sense haver obtingut resposta a aquesta sol·licitud, entendré que ha estat
desestimada.
Salt,
Signatura:

de

de 20

(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 nómina...
(2) Exposar els motius fonamentats i legítims, en relació
a la situació personal en la que es troba, pels quals
s'oposa al tractament de les dades personals.

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE SALT
Les dades que ens facilita s'incorporaran a un fitxer creta per l'Ajuntament de Salt 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 de Salt.
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