Exercici de Drets de Protecció de Dades
DADES PERSONALS

Nom i cognoms
Nom sentit1
Domicili

Núm., Pis, Porta

Població

Província

Tel.

E‐mail

DNI/NIF/Pas.

Fax

En representació de

DNI/NIF/Pas.

CP

(1)D’acord amb el decret de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de 2020, vostè té dret a indicar el seu nom sentit o nom
que es correspongui amb el gènere amb què s’identifica, quan aquest sigui diferent del que consta en el seu
document d’identificació oficial. Les condicions i els efectes d’utilització per part dels òrgans i serveis municipals se
circumscriuen a les actuacions que no formin part d’un procediment administratiu. Si la persona es menor de d’edat,
cal adjuntar document signat del seu representant legal.
Qui subscriu formula sol∙licitud a l’Excma. Sra. Alcaldessa‐Presidenta de l’Ajuntament de Barcelona, en els termes
següents:

ACCÉS
D’acord amb el que estableixen els articles 15 del Reglament (UE) 2016/679 i 12 i 13 de la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals,
sol∙licito ésser informat sobre les meves dades de caràcter personal en els tractaments següents:
Tractament *

dels quals l’Ajuntament de Barcelona n’és responsable.


Es pot consultar el Registre de Tractaments a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf. Si es vol
exercitar el dret sobre més de tres tractaments 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
d’acord amb els articles 8.2 b) i 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.

DOCUMENTS APORTATS

Fotocòpia document identificatiu (no necessària en cas de signatura electrònica)

Signatura

D’acord amb l’RGPD a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals. També
podreu trobar tota la informació del tractament 0120‐Gestió dels expedients de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades al
següent enllaç.
Responsable del Tractament: Ajuntament de Barcelona. Pl. Sant Jaume, 1. 08002‐Barcelona
Delegat del Tractament: Contactar el següent enllaç. Av. Diagonal, 220 planta 4a. 08018‐Barcelona
Finalitat del tractament: Gestió dels expedients de l’oficina del Delegat de Protecció de Dades
Legitimació: Missió d’interès públic / Exercici de poders públics
Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades ,
mitjançant el següent enllaç.
Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades, C/ Rosselló, 214. 08008‐Barcelona.
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio‐de‐dades

