ANNEX 18
Procediment d’exercici dels drets (PDPR08).
Model d’exercici del Dret d’Accés
1. Exercici del Dret d’Accés
DADES DEL RESPONSABLE DELS FITXERS
Nom: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
Adreça de l’Oficina: [Indicar l’adreça de l’oficina corresponent].
CP: 08290. Localitat: Cerdanyola del Vallès. Província: Barcelona.
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
El/la Sr./a. ............................................................................, major d’edat, amb domicili al
c/........................................................... núm. ........, localitat ........................................................
Província .......................................... CP ..............., amb DNI......................., del qual
s’acompanya fotocòpia, mitjançant el present escrit manifesta el seu desig d’exercir el dret
d’accés a les seves dades personals, de conformitat amb l’article 15 de la Llei Orgànica 15/1999 i
el Capítol II 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.
ASSUMPTE
Sol·licitud d’informació sobre les dades de la seva persona incloses als fitxers d’aquest
Ajuntament.
SOL·LICITA
Que se li faciliti gratuïtament l’accés a les dades incloses als fitxers de l’Ajuntament, en un termini
màxim d’un mes a comptar des de la recepció d’aquesta sol·licitud, entenent-se que si
transcorregués aquest termini sense que, de forma expressa, es contesti l'esmentada petició,
aquesta s’entendrà per denegada.
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Que si la sol·licitud al dret d’accés fos estimada, es trameti per correu la informació, a l’adreça
indicada, en el termini de deu dies hàbils des de la resolució estimatòria de la sol·licitud.
Que aquesta informació comprengui de manera clara i intel·ligible les dades que sobre la seva
persona estan incloses als fitxers de l’Ajuntament i els resultats de qualsevol elaboració, procés o
tractament a què hagin estat sotmeses, així com l’origen de les dades, els cessionaris i
l’especificació dels usos concrets i les finalitats per a les quals es van emmagatzemar.
Signatura de la persona sol·licitant:

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