SOL·LICITUD PER A L’EXERCICI DEL DRET D’ACCÉS D’ACORD AMB LA LOPD
Petició d’informació sobre les dades personals incloses en un fitxer amb dades protegides.
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Nom: Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (IMCJB)
Adreça: c/ Mariana Pineda, 93-95 46100 Burjassot (València)
FITXER AL QUAL SE SOL·LICITA L’ACCÉS

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
DADES DEL SOL·LICITANT

(nom i cognoms) ...................................................................................., major d’edat, amb
domicili al c/ ...................................................................................., núm. ..............., localitat
..................................., província de/d’ .................................................., CP .................................
correu electrònic ................................................................., proveït del DNI núm.
..........................................................., del qual adjunta una fotocòpia, mitjançant aquest escrit
manifesta la seua voluntat d’exercir el dret d’accés, de conformitat amb l’article 15 de la Llei
orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret
1720/2007,
SOL·LICITA

1. L’autorització gratuïta a l’accés a les seues dades en el termini màxim d’un mes, comptador
des de la recepció d’aquesta sol·licitud, en el benentés que si transcorre aquest termini sense
que, de manera expressa, li contesten l’esmentada petició d’accés, es considerarà denegada.
En aquest cas, pot interposar la reclamació oportuna en l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades a fi d’iniciar el procediment de tutela de drets, en virtut de l’article 18 de la llei orgànica i
de l’article 30 del reial decret esmentats.
2. Si la sol·licitud del dret d’accés és considerada, la remissió a l’adreça adés indicada, per
correu postal o electrònic, de la informació en el termini d’un mes des de la recepció de la
sol·licitud.
3. La informació ha de comprendre, de manera llegible i intel·ligible, les dades de base sobre la
seua personal incloses en el fitxer i els resultants de qualsevol elaboració, procés o tractament,
així com l’origen de les dades, a qui les han comunicades o es preveu comunicar i
l’especificació dels usos concrets i les finalitats per a les quals foren emmagatzemats.

(signatura)
............................, ............ de/d’ ...........................de 2011
______________________
Adjunteu la fotocòpia del DNI.

