FORMULARIO DE SOLICITUDE DE EXERCICIO
DE DEREITOS
Regulamento Xeral de Protección de Datos - RGPD

RESPONSABLE DO TRATAMENTO AO QUE DIRIXE A SOLICITUDE

--Sen especificar-Indique o responsable do tratamento de acordo coa relación Centros/Unidades do ANEXO I deste formulario

INTERESADO
DNI
APELIDOS E NOME
Por medio da presente solicitude exerce o dereito seleccionado, de conformidade co previsto nos artigos 15 a 22 do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas
físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos.

REPRESENTANTE
DNI
APELIDOS E NOME
EXERCICIO DO DEREITO
Seleccione o dereito a exercer:
ACCESO

O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están
tratando ou non datos persoais que lle conciernen e, en tal caso, dereito de acceso aos datos
persoais e á información establecida no artigo 15 do Regulamento (UE) 2016/679.

RECTIFICACIÓN

O interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a
rectificación dos datos persoais inexactos que lle conciernan. Tendo en conta os fins
do tratamento, o interesado terá dereito a que se completen os datos persoais que sexan
incompletos, inclusive mediante unha declaración adicional, de acordo ao establecido en artigo
16 do Regulamento (UE) 2016/679.

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación
interesado terá dereito a obter sen dilación indebida do responsable do tratamento a
SUPRESIÓN
indebida
del Osupresión
responsable
del tratamiento la
dos datos persoais que lle conciernan, o cal estará obrigado a suprimilos datos
cando concorra algunha das circunstancias previstas en artigo 17 do Regulamento
supresión depersoais
los
datos
personales que le conciernan, el
(UE)
2016/679.
O interesado terá dereito a oporse en calquera momento, por motivos relacionados coa
OPOSICIÓN
cual
estará obligado
a suprimirlos datos
súa situación particular, a que datos persoais que lle conciernan sexan obxecto dun tratamento
en base ao establecido no artigo 21 do Regulamento (UE) 2016/679.
personales
cuando
concurra alguna de las circunstancias
O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento a limitación do
LIMITACIÓN DO
tratamento dos datos cando se cumpra algunha das condicións establecidas no artigo
TRATAMENTO en artículo
previstas
17 del Reglamento
18 do Regulamento UE 2016/679.
O interesado terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitase
PORTABILIDADE
(UE)
2016/679.
a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de uso común e lectura
DOS DATOS

TRATAMENTOS
AUTOMATIZADOS

mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento sen que o impida o responsable
ao que llos facilitou, cando se cumpran algúns dos requisitos establecidos no
artigo 20 do Regulamento UE 2016/679.
O interesado terá dereito a non ser obxecto de decisións individuais automatizadas, incluída a
elaboración de perfís, que produzan efectos xurídicos sobre el ou lle afecten significativamente
de modo similar, de acordo co previsto no artigo 22 do Regulamento (UE) 2016/679.
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TEXTO DE SOLICITUDE

MEDIO DE NOTIFICACION
ELECTRÓNICO EMAIL
POSTAL (Cumprimente os datos de domicilio a efectos de notificacións)
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIÓNS
APELIDOS E NOME

DNI
VÍA PÚBLICA
NÚMERO

PLANTA

ESCALEIRA

MUNICIPIO

PORTA
C. POSTAL

PROVINCIA
SINATURA

EN

A

DE

DE

Sinatura:
Antes de asinar a solicitude debe ler a seguinte información sobre protección de datos persoais:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Os datos persoais facilitados mediante o presente formulario serán tratados polo responsable de tratamento ao que se
dirixe coa finalidade de tramitar a solicitude de exercicio de dereitos de protección de datos. Poderá exercer os seus
dereitos de protección de datos ante o responsable do tratamento.
Antes de asinar a solicitude debe ler a información adicional sobre protección de datos persoais no anexo deste impreso.
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ANEXO
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EXERCICIO DE DEREITOS
RESPONSABLE DO TRATAMENTO:
Consulte os datos de contacto do responsable ao que dirixe a súa solicitude no directorio dispoñible no
Portal do Ministerio de Facenda (http://www.hacienda.gob.es).
Delegado de Protección de Datos: Subdirección Xeral de Información de Transparencia, Protección de Datos e
Servizos Web. Secretaria Xeral Técnica do MINHAC. C/Alcalá 9, 28071 MADRID. E.mail:
Dpdhacienda@hacienda.gob.es
FINS DO TRATAMENTO:
Descrición: Tramitación dá solicitude de exercicio de dereitos de protección de datos ao amparo do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016.
BASE XURÍDICA DO TRATAMENTO:
RGPD: 6.1.c) Tratamento necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do
tratamento.
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016.
Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro , de Protección de Datos Persoais e garantía de dereitos dixitais.
DESTINATARIOS DOS DATOS:
Categorías de destinatarios: Axencia Española de Protección de Datos, en caso de reclamación.
TRANSFERENCIAS DE DATOS:
Non hai previstas trasferencias de datos a terceiros países.
PRAZO DE CONSERVACION DE DATOS:
Conservaranse durante o tempo necesario para resolver a solicitude. Será de aplicación o disposto na
normativa de arquivos e documentación.
DECISIÓNS AUTOMATIZADAS:
Non existen decisións automatizadas.
DEREITOS DO INTERESADO:
O interesado pode exercer, cando procedan, os dereitos de acceso, rectificación supresión, limitación,
oposición do tratamento dos datos , dirixíndose ao responsable do tratamento de forma presencial en
calquera das oficinas da rede de asistencia en materia de rexistros (https://administracion.gob.es)ou a
través da sede electrónica do Ministerio de Facenda.(https://sedeminhap.gob.es).
Dereito a reclamar:

Ante o Delegado de Protección de Datos, de forma previa e potestativa (https://sedeminhap.gob.es).
Ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan 6, 28001 MADRID (https://sedeagpd.gob.es).
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