SOL·LICITUD PER A L’EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ D’ACORD AMB LA LOPD
Petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament 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 DEL QUAL SE SOL·LICITA LA RECTIFICACIÓ

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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 de rectificació, de conformitat amb l’article 16 de la
Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret
1720/2007.
SOL·LICITA

1. La correcció efectiva, de manera gratuïta, en el termini de deu dies des de la recepció
d’aquesta sol·licitud, de les dades inexactes relatives a la seua persona, les quals es troben en
el seu fitxer, i que li ho comuniquen per escrit a l’adreça indicada més amunt.
2. Les dades que cal rectificar estan enumerades en el full annex, on es fa referència als
documents que acompanyen aquesta sol·licitud i que acrediten la veracitat de les dades noves.
3. En el cas que el responsable del fitxer considere que aquesta rectificació no escau, la
comunicació, igualment, de manera motivada i dins el termini de deu dies assenyalat, a fi de
poder interposar, si escau, la reclamació prevista en l’article 18 de la Llei.

(signatura)
............................, ............ de/d’ ...........................de 2011
______________________
Adjunteu la fotocòpia del DNI i la documentació que acredite la veracitat de les dades noves.

ANNEX A LA SOL·LICITUD PER A L’EXERCICI DEL DRET DE RECTIFICACIÓ
DADES QUE CAL RECTIFICAR
DADA INCORRECTA

DADA CORRECTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(signatura)

..........................., ........ de/d’ ......................... de 2011

DOCUMENT ACREDITATIU
QUE S’HI ADJUNTA

