FORMULARIO DE EXERCICIO DOS DEREITOS SOBRE OS DATOS PERSOAIS

1. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (TDP) sobre o que se exercita o dereito:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

2. DATOS DE CONTACTO DA PERSOA QUE PRESENTA A SOLICITUDE:
D./ Dª. .........................................................................................................., maior de idade, con domicilio
.........................................................................................
nº........,
Localidade ................................................................. Provincia .......................................... C.P. ...............
con DNI/NIF/NIE nº.........................;
Correo electrónico:……………………………………………………………………………
* A dirección postal consignada será utilizada para responder a súa solicitude
* Debera achegar coa solicitude Fotocopia do DNI, pasaporte ou outro documento válido que o/a
identifique.

3. DATOS, NO SEU CASO, DA PERSOA REPRESENTADA (INTERESADA).
(Cubrir unicamente cando a persoa que o presente actúe como representante.)
D./
Dª.
.....................................................................................................................,
con
domicilio
…………..........................................................................................
nº........,
Localidade
................................................................. Provincia .......................................... C.P. ............... con DNI/NIF/
NIE nº......................... ;
Correo electrónico:………………………………………………………….…………..….
Acredita a representación mediante:

Poder notarial.

Autorización

Outros

4. DEREITO(S) QUE SE EXERCITA(N) (Dispón de información sobre estes dereitos na última páxina
do presente formulario).
Indicar que dereito(s) se desexa(n) exercitar, de conformidade co establecido nos artigos 15 a 22 do
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á
protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación
destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos,
RXPD en diante).
ACCESO

RECTIFICACIÓN

SUPRESIÓN

LIMITACIÓN DO TRATAMENTO

PORTABILIDADE DOS DATOS

OPOSICIÓN

5. INFORMACIÓN ADICIONAL (Neste espazo pode escribir toda a información que desexe sobre o
exercicio do seu dereito).

6. DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA (No seu caso, indique a documentación que xunta para exercer
o seu dereito, tendo en conta que deberá achegar fotocopia dalgún documento identificativo)

............................,.........de...........................de 20......

Asinado:

DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA

EXPLICACIÓN SOBRE OS DEREITOS:
DEREITO DE ACCESO: Ao exercer este dereito está solicitando confirmación de se se están tratando, ou
non, datos persoais que lle afectan e, en tal caso, que se lle facilite a información relacionada no artigo 15
do RXPD.
DEREITO DE RECTIFICACIÓN: Ao exercer este dereito está solicitando que se rectifiquen os datos
persoais inexactos que lle competen ou se completen aqueles que sexan incompletos, de conformidade co
disposto no artigo 16 do RXPD.
A persoa afectada deberá indicar na súa solicitude a que datos se refire e a corrección que haxa de
realizarse. Deberá acompañar, cando sexa preciso, a documentación xustificativa da inexactitude ou
carácter incompleto dos datos obxecto de tratamento.
DEREITO DE SUPRESIÓN: Ao exercer este dereito solicita que se supriman sen dilación indebida os seus
datos persoais, de conformidade co disposto no artigo 17 do RXPD. Será necesario acreditar que concorren
os correspondentes requisitos.
DEREITO Á LIMITACIÓN DO TRATAMENTO: Ao exercer este dereito solicita que se limite o tratamento
dos seus datos persoais, de conformidade co establecido nos artigos 18 e 19 do RXPD. Será necesario
acreditar que concorren os correspondentes requisitos.
DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS: Ao exercer este dereito solicita que se lle facilite o dereito á
portabilidade dos seus datos persoais, de conformidade co disposto no artigo 20 do RXPD.
DEREITO DE OPOSICIÓN: Ao exercer este dereito oponse a que os datos persoais que lle incumben
sexan obxecto dun tratamento, de conformidade co establecido nos artigos 21 e 22 do RXPD.
Ao exercer calquera destes dereitos solicítase que, no caso de que se acorde, dentro do prazo dun mes,
que non procede atender total ou parcialmente o dereito exercido, se comunique motivadamente coa fin de,
no seu caso, solicitar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos, ao abeiro do artigo 57 do
RXPD. Opcionalmente, e logo da reclamación previa perante a Axencia Española de Protección de Datos,
se considera que o responsable do tratamento non satisfixo correctamente os seus dereitos, pode solicitar
unha valoración ante o/a Delegado/a de Protección de Datos ao que corresponda de acordo ao tratamento
obxecto do dereito.

NOTA ADICIONAL:
De acordo ca normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados
serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de
maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na lei. Comunicámoslle que pode exercer os
dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos seus datos,
dirixíndose por escrito ao Rexistro de Entrada da Deputación Provincial da Coruña na Avenida do Porto da Coruña, 2,
15003 A Coruña, ou ben a través da sede electrónica. Para calquera outra dúbida pode dirixir un correo a
delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

