PETICIÓ DE CORRECCIÓ DE DADES
PERSONALS INEXACTES O INCORRECTES
OBJECTE DE TRACTAMENT INCLOSES EN FITXERS
– DRET DE RECTIFICACIÓ
DADES DE L’USUARI
PRIMER COGNOM

NOM

Segell del Registre

SEGON COGNOM

DNI/NIF/NIE/PASSAPORT
DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
CP.
TELÈFON FIXO

POBLACIÓ
TELÈFON MÒBIL

E-MAIL

De què s'acompanya fotocòpia, per mitjà del present escrit manifest el seu desig d'exercir el seu dret de rectificació, de
conformitat amb l'article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 31 i 32 del Reial decret 1720/2007.
SOL·LICITA:
1.- Que es procedeixi a l'efectiva correcció en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sollicitud, de les dades inexactes
relatius a la meva persona que es troben en el seu fitxer.
2.- Les dades que cal rectificar s'enumeren en la fulla annexa, fent referència als documents que s'acompanyen a aquesta sollicitud
i que acrediten, en cas de ser necessari, la veracitat de les noves dades.
3.- Que em comuniquin la rectificació de les dades una vegada realitzada.
4.- Que, en cas que el SEIB 112 consideri que la rectificació no procedeix, el comuniqui igualment, de manera motivada i dins el
termini de deu dies assenyalats.

FICHER
NOM DEL FITXER
CODI D'INSCRIPCIÓ ASSIGNAT PEL RGPD DE L'AEPD

NOM

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
CIF

DIRECCIÓ
DEPARTAMENT
A/A de D./a
INDIQUI, PER FAVOR, COM VOL REBRE LA RESPOSTA?
CORREU POSTAL
CORREU ELECTRÒNIC
EN CAS D’ALTRES INDIQUI QUIN

ALTRES

_____________________, ______________ de __________________ de 20___
(Signatura)

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa el titular de les dades recollits en aquest formulari que els mateixos seran incorporats al fitxer titularitat
del SEIB 112 autoritzant expressament al tractament d'aquests dades per tal de poder atendre la sol·licitud que Us remet. En emplenar aquest formulari es garanteix, en qualsevol cas, de la veracitat,
exactitud, vigència, autenticitat, permanència i no excesividad de les dades personals proporcionats i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. S'entén que les dades del/els tercer/s
facilitats compleixen amb tots els requisits especificats en el paràgraf anterior així com que s'ha consentit en la inclusió dels mateixos per a la finalitat amb què es reclamen.
Els camps assenyalats amb asterisc (*) són d'obligada emplenament. El titular de les dades té reconeguts els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels mateixos, els quals podran ser exercitats
per qualsevol mitjà de comunicació escrita que permeti acreditar la identitat de l'interessat.

SEIB 112

ANNEX DRET DE RECTIFICACIÓ
DADES QUE HAN DE RECTIFICAR-SE:
DADE INCORRECTE

SEIB 112

DADE CORRECTE

DOCUMENT ACREDITATIU

