
FORMULARI PER A l'EXERCICI DE DRETS 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT 

O.A. M. Consell Agrari Municipal de València 
Direcció de l'entitat davant el qual s'exercita el dret d'accés: 
Guillem de Castro, 51. Planta 2, Porta 4, 46007 València - València 
CIF: P9690001D 

DADES DE L'INTERESSAT O REPRESENTANT LEGAL 

D./ Dª __________________________________________________, major d'edat. 

Amb domicili en la C/Plaza _____________________________________________ 

núm._____________, Localitat _______________________, Província 

______________________, 

Comunitat Autònoma ________________________________, Correu electrònic 

_______________________________________, amb D.N.I. ___________________, 

del qual acompanya còpia, per mitjà del present escrit exerceix el dret de: 

INDIQUE EL DRET QUE DESITJA EXERCIR 

☐   Accés art 15 RGPD 

☐   Rectificació art.16 RGPD 

☐   Supressió (dret a l'oblit) art. 17 RGPD 

☐   Dret a la limitació del tractament art. 18 RGPD 

☐   Dret d'oposició art.21 RGPD 

☐   Decisions individuals automatitzades, elaboració de perfils art.22 RGPD 

De conformitat amb l'art. 19 RGPD el responsable comunicarà qualsevol rectificació o 
supressió de dades personals o limitació de tractament efectuada conformement als art. 16., 
17., 18. a cadascun dels destinataris als quals s'hagen comunicat les dades personals, llevat 
que siga impossible o exigisca un esforç desproporcionat. El responsable informarà l'interessat 
sobre aquests destinataris, si aquest així ho sol·licita. 

 ☐    si ho sol·licite  ☐   no ho sol·licite 
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SOL·LICITA.- 

1. Que es procedisca a l'efectiva petició formulada mitjançant aquest exercici de drets
al termini menor possible des de la recepció d'aquesta sol·licitud, de les dades relatives 
a la meua persona que són tractats per la seua entitat. 

2. Que se'm comunique de manera escrita (seleccionar el que corresponga)
 per correu ordinari
 correu electrònic:

a la direcció a dalt indicada el resultat de l'exercici de drets sol·licitat. 

3. Que, en el cas que el responsable del tractament considere que aquest exercici de
drets no procedeix, ho comunique igualment, de forma motivada i al més prompte 
possible, a fi de poder interposar, de considerar-ho convenient, la reclamació prevista 
en el RGPD. 

EXPOSE: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1. Per a acreditar la situació descrita, acompanye una còpia dels següents documents
(quan siga procedent): 

Doc. núm. 1 

Doc. núm. 2 

SOL·LICITE, que siga atés el meu exercici de dret en els termes anteriorment 
exposats 

A València, a ____ de _________________  de _________, 

Signat: 
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INFORMACIÓ SOBRE CADA DRET 

Accés art. 15 RGPD 

☐   finalitats del tractament 

☐   categories de dades 
☐   destinataris, 
☐   termini de conservació, 
☐   origen de les dades, 

☐   existència de decisions automatitzades, o elaboració de perfils, 
transferències internacionals 

Rectificació art.16 RGPD 

☐   Rectificació de les dades 

☐   Completar les dades 

Supressió (dret a l'oblit) art. 17 RGPD 

☐   quan les dades ja no són necessaris per a les finalitats; 

☐   es retira el consentiment 

☐   han estat tractat il·lícitament; 

☐   per a complir amb una obligació legal; 

☐   han estat recaptats d'acord amb el art.8,1 RGPD). 

☐   A més, i d'acord amb l'art. 17.2 quan les dades s'hagen fet públics s'informarà els 
responsables que estiguen tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat 
de supressió, de qualsevol enllaç a aqueixes dades personals, o qualsevol còpia o 
rèplica d'aquests. 

Dret a la limitació del tractament art. 18 RGPD 

☐   impugnar l'exactitud de les dades personals, durant un termini que 
permeta al responsable verificar l'exactitud d'aquests; 

☐   el tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les 
dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús; 

☐   el responsable ja no necessita les dades personals per a les 
finalitats del tractament, però l'interessat els necessita per a la 
formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions; 

☐   l'interessat s'ha oposat al tractament en virtut de l'article 21, 
apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable 
prevalen sobre els de l'interessat. 
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Dret a la portabilitat de les dades art. 20 

☐   el tractament està basat en el consentiment o en un contracte; 

☐   el tractament s'efectua per mitjans automatitzats. 

Dret d'oposició art.21. 

☐   motius relacionats amb la seua situació particular; 

☐ l'interessat tindrà dret a oposar-se en tot moment quan el 
tractament de dades personals tinga per objecte el màrqueting directe. 

Decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils art.22 RGPD 

☐   dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el 
tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils 

Vosté té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control 
(Agència espanyola de protecció de dades) www.aepd.es 

http://www.aepd.es/
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