ANNEX 18
Procediment d’exercici dels drets (PDPR08).
Comunicació de cancel·lació al tercer cessionari
1. Comunicació de cancel·lació de dades al tercer a qui es van cedir i
que manté el tractament
Senyor/a,

Davant la sol·licitud, presentada al Registre General d’aquest Ajuntament, en data __
de/d’________ de 20__, per part del/de la Sr./a. ___________________________ amb DNI núm.
_________________ sol·licitant la cancel·lació de les seves dades i tenint present la resolució
estimatòria que va ser aprovada ateses les funcions que van ser-me atribuïdes mitjançant
nomenament de càrrecs, us comunico que, com a cedent, per donar compliment a allò previst a
la Ley Orgánica, 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, així
com a les diferents casuístiques contemplades al Capítol III del Títol III del Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, sota les
quals es regeixen els criteris de l’exercici del dret de cancel·lació i demés normativa
complementària que desplega la regulació de l’exercici dels drets que es reconeixen als
interessats sobre els qui es recapten i es tracten les seves dades, haureu de procedir, com a
cessionari, a cancel·lar totes les dades en un termini de deu dies hàbils des de la recepció
d’aquesta carta, si encara les manteniu en tractament.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, i atenent la normativa de protecció de dades, donem
per acomplida la nostra responsabilitat, posant-nos a la vostra disposició davant qualsevol dubte
que pugueu tenir al respecte i donant per segur el que esdevindrà com la vostra col·laboració per
tal de poder tenir les dades actualitzades i posades al dia, ja que és d’aquesta manera que
podrem atendre amb més rapidesa i dedicació les demandes dels nostres veïns.

Sense cap altre motiu, aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament,
[Nom del Cap de Servei],

[Nom del Servei].
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Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Cerdanyola del Vallès, ___ de/d’ _________ de 20__
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