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ANNEX 12 (PDPR05). 
Procediment de captació de dades  

Comunicació de canvi de cessions previstes 

1. Comunicació davant canvis associats a les comunicacions 
previstes amb tercers 

Senyor/a, 

Davant allò que estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal i demés normativa complementària, us escric amb la finalitat de comunicar-
vos que estem realitzant un procediment d’actualització de les nostres bases de dades, el qual, 
amb l’objecte de millorar el nostre servei i oferir-vos altres opcions, ha produït canvis en les 
comunicacions de dades que s’havien previst en el moment en què vau procedir a la inscripció. 

Davant aquesta situació, us informem que les noves comunicacions amb tercers que es 
produiran, en particular amb [indicar cessionari/s, sectors d’activitat i/o tipus d’entitat], estaran 
relacionades amb els nous serveis que volem oferir-vos i dins l’àmbit de les competències 
municipals.  

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, us demanem el vostre consentiment per continuar 
mantenint les vostres dades informatitzades així com per cedir-les als tercers indicats amb els 
que l’Ajuntament manté contacte directe i amb idèntiques finalitats. 

Si no esteu d’acord, preguem ho indiqueu a la casella habilitada a l’efecte i adreceu aquesta 
carta signada i adjuntant fotocòpia del vostre DNI, al Registre General de l’Ajuntament a l’adreça 
[indicar l’adreça postal ]. Altrament, si passat un termini de trenta dies hàbils des de la recepció 
de la present carta no rebem notificació per part vostre, bé sigui per via postal, telefònica o 
electrònica i sota les condicions expressades anteriorment, entendrem que consentiu les 
cessions previstes. 

No obstant això, us recordem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu 
exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a l’adreça a dalt 
indicada. 

 

No autoritzo les comunicacions previstes. 
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Signatura del titular de les dades 

I perquè així consti signo conforme: 

 

 

Nom i Cognoms: _________________________ 

DNI: ____________________________________ 

 

Sense cap altre motiu, aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament, 

 

[Nom del Cap de Servei], 

 

 

[Nom del Servei]. 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

 

Cerdanyola del Vallès, ___ de/d’ _________ de 20__ 

 


