AJUNTAMENT DE DÉNIA
EXERCICI DE DRETS SOBRE DADES
DE CARACTER PERSONAL
A) ACCÉS

B) RECTIFICACIÓ

C) CANCEL·LACIÓ

M. I. AJUNTAMENT DE DÉNIA  C.I.F.: P-0306300-E  PL.CONSTITUCIÓ, 10  03700 DÉNIA  TFNO. 96 578 01 00 – FAX: 96 578 58 23

1. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DNI/NIF/NIE: ____________ ____________________ Nom: _____________________________
Primer cognom: __________________________ Segon cognom: ____________________________
Classe de via: _________ Adreça: _____________________________________________________
Número: _________ Portal:________ Escala:_________ Pis:_________ Porta: _________________
CP:____________ Municipi:_________________________ Província: _______________________
A/e:__________________________________________ Telèfon(s): ____________ / ____________
2. DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (en cas de minoria d’edat o incapacitat)
DNI/NIF/NIE: ____________ ____________________ Nom: _____________________________
Primer cognom: __________________________ Segon cognom: ____________________________
Classe de via: _________ Adreça: _____________________________________________________
Número: _________ Portal:________ Escala:_________ Pis:_________ Porta: _________________
CP:____________ Municipi:_________________________ Província: _______________________
A/e:__________________________________________ Telèfon(s): ____________ / ____________
3. DADES DEL FITXER I RESPONSABLE (1)
Fitxer(s): _________________________________________________________________________
Òrgan responsable: _________________________________________________________________
Adreça: __________________________________________________________________________
lasse de via: __________ Adreça: ______________________________________ Número: _______
CP: _____________ Municipi: ________________________________ Província: ______________
4. SOL·LICITE
A) Accés: que se’m faciliten les dades de caràcter personal, o les de la persona a qui represente,
del fitxer indicat, així com la informació relacionada amb el tractament, de conformitat amb el dret
d’accés regulat en l’article 15 de la Llei Orgànica 15/1999.
B) Rectificació: que se’m rectifiquen les dades inexactes o incompletes o les de la persona a qui
represente, que hi ha en el fitxer indicat, de conformitat amb l’article 16 de la Llei Orgànica 15/1999.
C) Cancel·lació: que es cancel·len les dades sobre les quals exerceix el dret, que hi ha en el
fitxer especificat, de conformitat amb l’article 16 de la Llei Orgànica 15/1999.
Les dades que cal rectificar o cancel·lar són les següents: ___________________________________
_________________________________________________________________________________
5. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’APORTAR
Fotocòpia del DNI, NIF i NIE.
Còpia dels documents que acrediten la rectificació o cancel·lació que es sol·licita: ____________
Uns altres: _____________________________________________________________________
A ______________, _____ d_ ___________________ de ________
Signatura:

(1) Òrgan responsable: (incloeu-hi el mateix que en l’apartat 3) ______________________________
Les dades personals arreplegades s’incorporaran i es tracten en el fitxer “DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES” la finalitat del qual
és facilitar a la persona interessada l’exercici dels drets a la protecció de dades de caràcter personal, que es poden exercir de
conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. L’òrgan responsable del fitxer és
Secretaria, situada a la plaça de la Constitució, 10 – 03700 – Dénia (Alacant) òrgan en el qual la persona interessada pot exercir els
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot en compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.

