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ANNEX 12 (PDPR05). 
Procediment de captació de dades  

Comunicació de canvi de dades 

1. Comunicació davant canvis associats a les dades que s’han de 
captar 

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 
dades que són necessàries per dur a terme la finalitat del tractament que s’havia previst en el 
moment en què vau procedir a la inscripció. 

És per això, i d’acord amb les dades personals que tenim informatitzades en els fitxers 
corporatius de l’Ajuntament, que us fem saber que, per dur a terme una adequada gestió, 
requerim conèixer les següents dades personals vostres: [indicar els camps de dades], totes 
elles compatibles amb el tractament previst inicialment i les que us demanem complimenteu en el 
formulari adjunt. 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, us demanem el vostre consentiment per continuar 
mantenint les vostres dades informatitzades i la vostra col·laboració per tal de poder-les tenir 
actualitzades i posades al dia, indicant si s’ha produït alguna modificació en les que us indiquem 
al mateix formulari, ja que és d’aquesta manera que podrem atendre amb més rapidesa i 
dedicació les vostres demandes. 

Us demanem que us adreceu a l’Ajuntament, a [indicar l’adreça postal ], amb el formulari 
correctament emplenat així com amb aquesta carta amb la casella d’autorització adientment 
marcada.  

No obstant això, us recordem que el consentiment atorgat és revocable i podreu exercir els 
vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al Registre General de l’Ajuntament, 
adreçant-vos a [indicar l’adreça postal ]. 

 

Autoritzo els tractaments previstos als que es pretén sotmetre les dades sol·licitades. 
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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__ 

 


