MODEL D'EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Institut Ildefons Cerdà, Fundació Privada
C/ Numància, núm. 185 4ª planta
08034 Barcelona
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i Cognom
DNI (en cas de signatura no electrònica s'ha d'adjuntar una fotocòpia)
Adreça (avinguda/carrer/plaça…)
Municipi
Codi postal
Assumpte: Sol·licitud de Supressió de dades personals
De conformitat amb el que preveu l'article 19 del Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016,
article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i els articles 31 i 32 del Reglament que la desenvolupa, aprovat mitjançant Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, sol·licito que es cancel·lin les meves dades personals incloses en
els seus fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen a continuació:
Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini de deu dies des de la recepció, pel que
sol·licito em comuniqui que s'ha estimat la meva sol·licitud de supressió i que per tant s'ha fet
efectiva, o bé el motiu pel qual no es considera procedent.
En aquest mateix termini ha de respondre la meva sol·licitud, encara que no es tractin les meves
dades personals.
En el cas que s'estimi la meva petició,si les dades cancel·lats s'han cedit prèviament la supressió
efectuada s'ha de comunicar al cessionari, en un termini idèntic.
En cas de no atendre aquesta sol·licitud, es podrà interposar l'oportuna reclamació davant l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets.

(Localitat, data)
(Signatura de la persona sol·licitant)
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