EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms _______________________________________________________
DNI (cal adjuntar-ne una fotocòpia) _________________________________________________________________
Adreça (avinguda/carrer/plaça...) _________________________________________________________________
Municipi _____________________________________________________________
Codi postal ___________________________________________________________
Dades de la persona o l’entitat responsable del fitxer o tractament
Nom i cognoms, càrrec o òrgan administratiu ______________________________
Adreça (avinguda/carrer/plaça...) _________________________________________________________________
Municipi _____________________________________________________________
Codi postal ___________________________________________________________
(Si no se’n sap l’adreça, es pot demanar al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, d’acord amb l’article 11.4 de
la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.)

Assumpte: Sol·licitud d’accés a dades personals
D’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i els articles 27 i 28 del
Reglament que la desplega, aprovat mitjançant el Reial decret 1720/2007, de 21 de
desembre, sol·licito que m’indiqueu si les meves dades personals són objecte de
tractament.
En cas afirmatiu, demano que m’indiqueu, de manera clara i intel·ligible, les dades
relatives a la meva persona sotmeses a aquest tractament, l’origen d’aquestes dades i
la finalitat del tractament, així com les comunicacions que s’hagin fet o que es prevegin
fer.
Aquesta sol·licitud s’ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva
recepció, per la qual cosa demano que em comuniqueu la informació sol·licitada o bé
el motiu pel qual l’accés no es considera procedent.
En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu
les meves dades personals.
En cas que no s’atengui aquesta sol·licitud d’accés, es pot interposar la reclamació
oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de
tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
(Localitat, data)

(Signatura de la persona sol·licitant)

