R/N:

Sol·licitud de supressió de dades de caràcter personal
Dades de la persona sol·licitant
Nom

Cognoms

NIF

Adreça als efectes de notificacions

Població

Codi postal

Telèfon/s

Adreça electrònica

Dades de la persona representant legal (si escau)
Nom

Cognoms

NIF

Dades dels tractaments dels quals se sol·licita la supressió
Noms

Responsable

Sol·licitud
Demano que es procedeixi a la supressió de qualsevol dada relativa a la meva persona que sigui objecte dels tractaments
indicats pels motius següents:
Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats amb les quals es van recollir.
Retiro el consentiment en què es basa el tractament.
He presentat sol·licitud d'oposició al tractament i aquesta ha estat estimada.
El tractament de les dades personals és il·lícit.
Les dades personals s'han de suprimir per al compliment d'una obligació legal establerta en la normativa vigent.

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
Documentació justificativa de la sol·licitud de supressió.
Document acreditatiu de la representació o tutoria legal, si escau.
Abans de signar aquest formulari, llegiu-vos la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu d'aquesta
pàgina.
Data

Signatura de la persona sol·licitant o representant

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.

