COMUNICACIÓ 1
PETICIÓ
PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
SOL.LICITUD D’INFORMACIÓ BÀSICA

Espai per al registre d’entrada

Destinació: 2
Nom i llinatges:
DNI/NIE/Passaport:

Expedient: 3

Adreça:
Localitat:
Telèfon de contacte:

Codi postal:
Fax:

Representat/da per: 5

Correu electrònic:4

DNI/CIF:

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (LOPDGDD), s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta sol.licitud.
Les dades personals que conté aquest model d’escrit seran tractades per l’Administració de la CAIB. No obstant això, atenent el fet que
aquest model no està prèviament vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades
s'ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci l'òrgan competent en la matèria relacionada amb el seu contigut.
Exercici de drets i reclamacions: La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de
rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD i la LOPDGDD) davant el responsable del tractament, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB ( seu
electrònica caib).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència
(passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es
Data: ...............................................................................................de............................................................ de 20

(Signatura):

Instruccions
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. Marcau amb una X el que correspongui.
2. Concretau el Servei/Departament,... a què es destina l’imprès. És obligatori indicar-ho.
3. Consignau el número d’expedient, si el sabeu. Amb això facilitareu els tràmits.
4. Emplenar únicament si es tracta d’una sol·licitud d’informació bàsica i es desitja rebre la
contestació per correu electrònic.
5. Si representau una altra persona, física o jurídica, o presentau documentació en el seu nom,
n’heu d’acreditar la representació i consignar el DNI o el CIF, respectivament.
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