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Petició d'informació sobre les dades personals incloses en un fitxer
DADES DEL SOL·LICITANT

   major d’edat, amb domicili a efecte de
de notificacions a                                                                                                             CP 
     
localitat                                CP          amb DNI / Passaport / NIE núm.                                                del qual

acompanye fotocòpia,  mitjançant el  present  escrit  manifeste  el  meu desig d'exercir  el  dret  de limitació del
tractament, d’acord amb l'article 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a
la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades personals  i  a  la  lliure  circulació
d'aquestes dades.

SOL·LICITE

1. Que no s'apliquen a les dades personals les operacions de tractament que en cada cas corresponguen,
pel motiu següent (triar):

             He exercit els drets de rectificació o oposició i la persona responsable està en procés de determinar
si escau atendre la sol·licitud.
El tractament és il·lícit, però m'opose a l'esborrament de dades.
Les dades ja no són necessàries per al tractament, però m'opose a l'esborrament en ser necessàries 
per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

2. Que es comunique la limitació del tractament a cadascuna de les persones destinatàries a les quals
s'hagen comunicat prèviament les dades personals.

3. Que en el cas que el responsable del fitxer considere que no procedeix la limitació al tractament, ho
comunique a la persona interessada.

Petición de información sobre los datos personales incluidos en un fichero 
DATOS DEL SOLICITANTE

     mayor de edad, con domicilio a efecto
                                                                                                       
de notificaciones en                                                                                                      CP

                    
localidad                                    con DNI / Pasaporte / NIE núm.                                      del que acompaño
fotocopia,  por  medio  del  presente  escrito  solicito ejercer  mi derecho  de  limitación  del  tratamiento,  de
conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a
la  protección  de  las  personas físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos  personales  y  a  la  libre
circulación de estos datos.

SOLICITO

1. Que  no  se  apliquen  a  los  datos  personales  las  operaciones  de  tratamiento  que  en  cada  caso
correspondan, por el siguiente motivo (elegir):
He ejercido los derechos de rectificación u oposición y la persona responsable está en proceso de  
determinar si procede atender la solicitud.
El tratamiento es ilícito, pero me opongo al borrado de datos.
Los datos ya no son necesarios para el tratamiento, pero me opongo al borrado de los datos al ser  
necesarios para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

2. Que se comunique la limitación del tratamiento a cada una de las personas destinatarias a las que se
hayan comunicado previamente los datos personales.

3. Que en caso de que el responsable del fichero considere que no procede la limitación al tratamiento, lo
comunique a la persona interesada.

Signatura / Firma

         Onda,      de/d '                                                     de

        
 AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
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