
 

EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. ........., 
Localitat ...........................................Província ......................................... 
C.P. ............... amb D.N.I./ Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb l'article 15 del Reglament UE 
2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones física pel que fa 
al tractament de les dades personals, a aquest efecte, 

 

 
SOL·LICITA.-  
 
1.- Obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal 
sotmeses a tractament [especificar a quines dades personals sol·licita l'accés]. 
 

2.-Que es remeti per correu postal la informació a l'adreça indicada o per 
correu electrònic a l'adreça. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

A ............................a.........de...........................de 20.... 

  



 

EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. .........., 
Localitat........................................... Província......................................... 
C.P................ amb D.N.I./ Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d'exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb l'article 16 del 
Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones 
física pel que fa al tractament de les dades personals, a aquest efecte, 
 
SOL·LICITA.-  
  

Que siguin rectificats les dades de caràcter personal que es relacionen a 
continuació i substituïts pels que s'indiquen en cada cas: 
 

 

……………………………………..  

……………………………………..  

……………………………………..  

…………………………………….. 

  

 

A ............................a.........de...........................de 20.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ 

 

 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. .........., 
Localitat ...........................................Província ......................................... 
C.P. ............... amb D.N.I./Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d'exercir el seu dret de supressió, de conformitat amb l'article 17 del 
Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones 
física pel que fa al tractament de les dades personals, a aquest efecte, 
 
 
 
SOL·LICITA.- 

 

Que siguin rectificats les dades de caràcter personal que es relacionen a 
continuació i substituïts pels que s'indiquen en cada cas: 
 

……………………………………..  

……………………………………..  

……………………………………..  

…………………………………….. 

 

 

A ............................a.........de...........................de 20.... 

 

 

 

 

 

 

  



EXERCICI DEL DRET D’OPOSICIÓ 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. ........., 
Localitat ...........................................Província ......................................... 
C.P. ............... amb D.N.I./Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d’exercir el seu dret d’accés, de conformitat amb l’article 21 del Reglament UE 
2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones física pel que fa 
al tractament de les dades personals, a aquest efecte, 

 

EXPOSA.- (Descriure la situació en la qual es produeix el tractament de les 
seves dades personals i enumerar els motius pels quals s'oposa al mateix) 

 

 

 

 

 

 

Per acreditar la situació descrita s'adjunta còpia de la següent documentació 
(Enumerar els documents que s'adjunten a aquesta sol·licitud per acreditar la 
situació que ha descrit): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOL·LICITA.-  

 
Que sigui atès el meu dret d'oposició en els termes anteriorment exposats. 

 

A ............................a.........de...........................de 20.... 

 



EJERCICI DEL DRET DE LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. ........., 
Localitat ...........................................Província ......................................... 
C.P. ............... amb D.N.I./Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d'exercir el seu dret de limitació del tractament, de conformitat amb l'article 18 
del Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les 
persones física pel que fa al tractament de les dades personals, a aquest 
efecte, 
 
 
SOL·LICITA.-  
 
Que es procedeixi a limitar el tractament de les dades de caràcter personal: 
 

 

 

 

 

A............................a.........de...........................de 20.... 

  



EJERCICI DEL DRET DE PORTABILITAT 

 

El Sr./a ............................................................................, major d’edat, 
amb domicili en el C/........................................................... núm. ........., 
Localitat ...........................................Província ......................................... 
C.P. ............... amb D.N.I./Targeta de Residència......................., del que 
acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifesta el seu desig 
d'exercir el seu dret de portabilitat, de conformitat amb l'article 20 del 
Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones 
física pel que fa al tractament de les dades personals, a aquest efecte, 
 

 
SOL·LICITA.-  
 
Que es procedeixi a remetre'm les dades personals facilitades al responsable 
del tractament, d'acord amb un format estructurat, d'ús comú i lectura 
mecànica.  
 
Que es procedeixi a remetre les dades personals facilitades al responsable del 
tractament, d'acord amb un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica a 
la següent empresa 
______________________________________________________________  

[DEIXAR L’OPCIÓ QUE PROCEDEIXI]  

 

 

 

A............................a.........de...........................de 20.... 

 

 


