ANNEX 12 (PDPR05).
Procediment de captació de dades
Comunicació de cancel·lació
1. Comunicació d’haver procedit a la cancel·lació del tractament de
dades previst
Davant la vostra sol·licitud número _______, presentada al Registre General d’aquest
Ajuntament, amb data ___ de/d ’_______ de 20__, sol·licitant la cancel·lació de les dades de què
disposa l’Ajuntament i tenint presents les funcions que van ser-me atribuïdes mitjançant
nomenament de càrrecs, us comunico, per donar compliment a allò previst a la Ley Orgánica,
15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal i demés normativa
complementària que desplega la regulació de l’exercici de drets que es reconeix als interessats
sobre els qui es recapta i es tracten les seves dades, que les dades personals han estat
cancel·lades de les bases de dades de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès davant l’exercici de
drets sobre el que es basa la petició i tal com per llei s’està obligat a complir.
A la vegada, us faig saber que la cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se
únicament a disposició de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l’atenció de les possibles
responsabilitats pròpies del tractament o per les disposicions legals aplicables en cada moment,
durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió.
Finalment, i atenent la vostra sol·licitud, es notificarà la cancel·lació de les dades als tercers a qui
s’haguessin pogut comunicar prèviament i que mantinguin el tractament, segons les condicions
que van habilitar la seva recollida.
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. A la vegada, us recordem que podreu exercir els vostres drets
d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-vos a [indicar l’adreça postal ].
Sense cap altre motiu, aprofito l’avinentesa per saludar-vos atentament,

[Nom del Cap de Servei],

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