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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  rectificació,
d’acord amb l'article 16 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 es procedisca a l'efectiva rectificació de les dades inexactes relatives a la meua persona que es
troben en els diferents tractaments, sense dilació indeguda i en el termini màxim d'un mes d’acord amb
la normativa vigent.

2. Les  dades  que  cal  rectificar  s'enumeren  en  el  full  annex  i  fan referència  als  documents  que
s'acompanyen en aquesta sol·licitud i que acrediten la veracitat de les noves dades.

3. Qualsevol comunicació que pertocara, pregue que la realitzen a l’adreça indicada en aquesta sol·licitud.
4. Que es comunique la rectificació a cadascun dels destinataris als quals s’hagen comunicat prèviament

les dades personals.
5. Que en cas que el responsable del fitxer considere que la rectificació no procedeix,  ho comunique a

l'interessat.

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  rectificación, de conformidad con el
artículo 16 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  se  proceda  a  la  efectiva  rectificación  de  los  datos  inexactos  relativos  a  mi  persona  que  se
encuentren en los diferentes tratamientos, sin dilación indebida y en el plazo máximo de un mes según
se indica en la normativa vigente.

2. Los datos que hay que rectificar se enumeran en la hoja anexa y hacen referencia a los documentos
que se acompañan en esta solicitud y que acreditan la veracidad de los nuevos datos.

3. Cualquier comunicación que hubiere lugar, ruego la realicen a la dirección arriba indicada.
4. Que se comunique la rectificación a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado 

previamente los datos personales.
5. Que en caso de que el responsable del fichero considere que la rectificación no procede, lo comunique

al interesado.

Signatura / Firma

       
  Onda,        de/d'                                                      de

        
 AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
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