EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ DE LES
DADES DE CARÀCTER PERSONAL

SOL·LICITANT
DNI / NIF

Nom i cognoms de la persona sol·licitant

Domicili

Núm.

Població

Esc.

Pis

Porta

Codi postal

Telèfon/s

Adreça electrònica

SOL·LICITO
1. Que d’acord amb els articles 12 i 16 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), modifiqueu les dades inexactes o incompletes referents a la
meva persona que tracteu.
A continuació relaciono les dades incorrectes i la correcció que correspon, adjunto també la documentació
que l'acredita:
Dada incorrecta

Dada correcta

Document acreditatiu

2. Que em comuniqueu, dins del termini d’un mes, la rectificació 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.
3. Si s’estima la meva petició, heu de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals s'hagin
comunicat les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article 19 del RGPD.
Si no s’atén aquesta sol·licitud de rectificació, 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 l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud. Podeu consultar les condicions detallades
del servei de comunicacions i notificacions electròniques a la seu electrònica (https://seuelectronica.molletvalles.cat).
Signatura:

DNI de la persona que signa

Us informem que segons el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l’Ajuntament de Mollet
del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la vostra sol·licitud en virtut de la normativa legal aplicable i
en el marc de la vostra relació amb aquesta administració pública. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres
parts, tret d’obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com
s’explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/nota-legal/
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En cas de representació
Nom i cognoms de la persona que signa com a representant

