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e-mail: ajuntament@llagostera.cat

FORMULARI DE SOL·LICITUD EXERCICI DRETS 

, major d’edat, amb DNI

, per mitjà d’aquest document, i de conformitat amb els articles 15-23 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i a la lliure 
circulació d’aquestes dades, s’adreça a l’Ajuntament de Llagostera (Responsable del tractament) exerceix 
els drets següents:

Accés: saber quines dades personals tracta el Responsable.

Rectificació: modificar les dades personals que tracta el Responsable.

Supressió: sol·licitar l'eliminació de les dades personals.

Portabilitat: sol·licitar el lliurament de les dades en suport informàtic.

Oposició: impedir el tractament de les dades per algunes finalitats concretes.

Limitació: limitar el tractament de les dades personals.

Més concretament, en exercici dels drets indicats desitja 

SOL·LICITA

Ser atès en l'exercici dels drets esmentats i obtenir la resposta enviant la informació a

Localitat i data

I amb la signatura i lliurament d'aquest document,

Informació bàsica de protecció de dades 
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera. 
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions 
i notificació de resolucions. 
Legitimació: compliment d'obligació legal. 
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el procediment. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la 
limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Llagostera. 
Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.llagostera.cat/proteccio-de-dades.php. 

Signatura
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I amb la signatura i lliurament d'aquest document,
Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Ajuntament de Llagostera.
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions.
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