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Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Sol·licitud d'exercici dels drets de les persones interessades
Responsable del tractament: Centre d'Alt Rendiment, avinguda Alcalde Barnils, 3-5, 01874 de Sant Cugat del Vallès.
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades que la normativa en matèria de protecció de dades reconeix a les persones interessades.
Legitimació: Compliment d'una obligació legal.
Persones destinatàries: Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei.
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del CAR.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del CAR. 
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Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal
Dades de la persona sol·licitant
Dades de la persona representant legal (si escau)
Dades del tractament
Notificació
Accepto rebre les notificacions i comunicacions dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud per mitjans electrònics.
Si desmarqueu la casella, rebreu les notificacions en paper a l'adreça que heu indicat en aquest formulari.
Tant l'avís de posada a disposició de les vostres notificacions electròniques, com les contrasenyes d'un sol ús necessàries per accedir-hi, s'enviaran a l'adreça de correu electrònic que hagueu indicat en aquest formulari. En cas que hagueu indicat un telèfon mòbil, addicionalment, rebreu avisos SMS.
Les notificacions electròniques es posaran a la vostra disposició a la secció: "La meva carpeta" de Tràmits Gencat. Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada.
Documentació adjunta
Faig constar
Que m'oposo al tractament de les meves dades personals d'acord amb els motius següents:
1.
2.
3.
4.
5.
Documentació adjunta (indiqueu-la)
Abans de signar aquest formulari, llegiu-vos la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu de la primera pàgina.
Sol·licito, d'acord amb l'article 18.1.d), la limitació del tractament mentre no es resolgui la sol·licitud d'exercici del dret d'oposició.
Sol·licitud
Sol·licito, d'acord amb l'article 17.1.c), la supressió de les dades personals que sobre la meva persona siguin objecte dels tractaments indicats.
Presidència
Generalitat de Catalunya
Sol·licitud d'exercici del dret d'oposició al tractament de dades de caràcter personal
13.07.2018
13.07.2018
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