FORMULARI DE SOL·LICITUD D'EXERCICI DE
DRETS
Reglament General de Protecció de Dades - RGPD

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT Al QUE DIRIGEIX LA SOL·LICITUD

--Sense Especificar-Indiqui el responsable del tractament d'acord amb la relació Centres/Unitats de l'ANNEX I d'aquest formulari

INTERESSAT
DNI
COGNOMS I NOM
Per mitjà de la present sol·licitud exerceix el dret seleccionat, de conformitat amb el previst en els articles 15 a 22 del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

REPRESENTANT
DNI
COGNOMS I NOM
EXERCICI DEL DRET
Seleccioni el dret a exercir
ACCÉS

L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan
tractant o no dades personals que li concerneixen i, en tal cas, dret d'accés a les dades personals
i a la informació establerta en l'article 15 del Reglament (UE) 2016/679

RECTIFICACIÓ

L'interessat tindrà dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la
rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats
del tractament, l'interessat tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin
incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional, d'acord a l'establert en
article 16 del Reglament (UE) 2016/679.

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación
tindrà dret a obtenir
dilació indeguda del responsable
SUPRESSIÓ
indebida
del L'interessat
responsable
delsense
tratamiento
la del tractament la
supressió de les dades personals que li concerneixin, el qual estarà obligat a suprimir-los dades
quan concorri
alguna de les circumstàncies
en article 17 del Reglament
supresión depersonals
los datos
personales
queprevistes
le conciernan,
el
(UE) 2016/679.
L'interessat tindrà
a oposar-se a qualsevoldatos
moment, per motius relacionats amb
OPOSICIÓ
cual
estará obligado
adretsuprimirlos
la seva situació particular, al fet que dades personals que li concerneixin siguin objecte d'un
tractament sobre la base de l'establert en l'article 21 del Reglament (UE) 2016/679.
personales cuando
concurra alguna de las circunstancias
L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del
LIMITACIÓ DEL
tractament de les17
dadesdel
quan esReglamento
compleixi alguna de les condicions establertes en l'article
TRACTAMENT en artículo
previstas
18 del Reglament UE 2016/679.
L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat
PORTABILITAT
(UE)
2016/679.
a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura
DE LES DADES

TRACTAMENTS
AUTOMATITZATS

mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el
responsable al que els hi hagués facilitat, quan es compleixin alguns dels requisits establerts en
l'article 20 del Reglament UE 2016/679.
L'interessat tindrà dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa
l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics sobre ell o li afectin significativament de
manera similar, d'acord amb el previst en l'article 22 del Reglament (UE) 2016/679.
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TEXT DE LA SOL·LICITUD

MITJÀ DE NOTIFICACION
ELECTRÒNIC

EMAIL

POSTAL (Empleni les dades de domicili a l'efecte de notificacions)
DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS
DNI

COGNOMS I NOM

VIA PÚBLICA
NÚMERO
MUNICIPI

PORTA

PIS

ESCALA

C. POSTAL

PROVÍNCIA
SIGNATURA

A

EL

DE

DE

Signatura :
Abans de signar la sol·licitud ha de llegir la següent informació sobre protecció de dades personals

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades personals facilitades mitjançant el present formulari seran tractats pel responsable de tractament al que es dirigeix amb
la finalitat de tramitar la sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades. Podrà exercir els seus drets de protecció de dades
davant el responsable del tractament.
Abans de signar la sol·licitud ha de llegir la informació addicional sobre protecció de dades personals en l'annex d'aquest imprès.
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ANNEX

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EXERCICI DE DRETS
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:
Consulti les dades de contacte del responsable al que dirigeix la seva sol·licitud en el directori
disponible al Portal del Ministeri d'Hisenda (http://www.hacienda.gob.es).
Delegat de Protecció de Dades: Sotsdirecció General d'Informació de Transparència, Protecció de Dades i
Serveis Web. Secretària General Tècnica del MINHAC. C/Alcalá 9, 28071 MADRID. I.mail:
Dpdhacienda@hacienda.gob.es
FINALITATS DEL TRACTAMENT:
Descripció: Tramitació de la sol·licitud d'exercici de drets de protecció de dades a l'empara del
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT:
RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del
tractament.
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
DESTINATARIS DE LES DADES:
Categories de destinataris: Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de reclamació.
TRANSFERÈNCIES DE DADES :
No hi ha previstes transferències de dades a tercers països.
TERMINI DE CONSERVACION DE DADES:
Es conservaran durant el temps necessari per resoldre la sol·licitud. Serà aplicable el que es disposa en
la normativa d'arxius i documentació.
DECISIONS AUTOMATITZADES:
No existeixen decisions automatitzades.
DRETS DE L'INTERESSAT:
L'interessat pot exercir, quan procedeixin, els drets d'accés, rectificació supressió, limitació, oposició del
tractament de les dades , dirigint-se al responsable del tractament de forma presencial en qualsevol de les
oficines de la xarxa d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es) o a través de la
seu electrònica del Ministeri d'Hisenda. (https://sedeminhap.gob.es).

Dret a reclamar:
Davant el Delegat de Protecció de Dades, de forma prèvia i potestativa (https://sedeminhap.gob.es).
Davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (https://sedeagpd.gob.es).
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