Sol·licitud del dret de supressió de dades personals
DADES PERSONALS
SOL·LICITANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

REPRESENTANT
Nom i cognoms / Raó social

DNI/NIF/NIE/Passaport

DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS/COMUNICACIONS
Domicili
Població
Telèfon fix

CP
Telèfon mòbil

Correu electrònic

Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment, amb avís a l’adreça electrònica facilitada
en aquesta sol·licitud. Consulteu les condicions de la notificació electrònica a la seu electrònica: https://seu.sabadell.cat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Àrea/Servei/Secció a la qual adreça la sol·licitud

EXPOSO
De conformitat amb el previst en els articles 17 i 19 del Reglament General de protecció de dades (UE) 2016/679, i els articles 12
i 15 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

SOL·LICITO
Que se suprimeixin les meves dades personals objecte de tractament, que em concerneixen, relacionades amb la concurrència
d'alguna de les circumstàncies següents:
a) Les dades personals ja no són necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats d'una altra
manera.
b) Ha existit una retirada del consentiment en què es fonamenta el tractament com a única base jurídica de legitimació.
c) Ha existit una oposició al tractament per motius relacionats amb la meva situació particular i no han prevalgut altres
motius legítims per al tractament.
d) Ha existit una oposició al tractament de les dades personals amb finalitats de màrqueting directe.
e) Les dades personals han estat tractats il·lícitament
f) Les dades personals han de suprimir-se per al compliment d'una obligació legal establerta en el Dret de la Unió o dels
Estats membres que s'apliqui al responsable del tractament
g) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats.
Que si s'han fet públiques les dades personals i està obligat, en virtut de la concurrència d'alguna de les circumstàncies citades a
l'apartat anterior, a suprimir aquestes dades, el responsable adoptarà mesures raonables, incloses mesures tècniques, a aquest
efecte d'informar als responsables que estiguin tractant les dades personals, de la meva sol·licitud de supressió de qualsevol
enllaç a aquestes dades personals, o de qualsevol còpia o rèplica dels mateixos, tenint en compte la tecnologia disponible i el
cost de la seva aplicació.
Que el responsable del tractament comuniqui qualsevol supressió de dades personals a cadascun dels destinataris als quals
s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal i
exercici de poders públics (Article 6.1.c i 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament

Registre, atenció i gestió de les sol·licituds de drets de protecció de
dades, reconeguts a les persones interessades.

Exercici de drets dels
interessats

D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament,
presencialment a les oficines d’atenció ciutadana, adreçant-vos al
correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201
Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a: http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data:
[Signatura de la persona sol·licitant]

