Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals
Dades de la persona sol·licitant
Cognoms i nom:

NIF:

Adreça:
Codi postal:
Adreça
electrònica:

Municipi:

Telèfon mòbil:

Dades de la persona representant legal (si escau)
Cognoms i nom:
NIF:

Dades dels tractaments
Nom/s dels tractaments (Registre
de fitxes dels tractaments de dades
personals):
Responsable del tractament
(Registre de fitxes dels tractaments
de dades personals):

SOL·LICITO
Exercir el/s dret/s següent/s en relació amb les meves dades de caràcter personal contingudes al/s tractament/s
indicat/s:
Accés a les meves dades
Rectificació de dades inexactes o incorrectes
Supressió de les meves dades
Limitació del tractament
Oposició del tractament

FAIG CONSTAR
Feu constar, segons escaigui, les dades que han de ser rectificades amb la indicació de la correcció que ha d’efectuarse, els motius pels quals us oposeu al tractament, o la circumstància que concorre per la supressió o la limitació del
tractament

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
Document justificatiu dels motius que faig constar (si escau)
Documentació de la representació legal (si escau)

Informació bàsica de protecció de dades
Identificació del tractament: “Exercici de drets de les persones interessades en l’àmbit de la protecció de dades
personals”.
Responsable del tractament: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició,
limitació del tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades que la normativa en matèria de
protecció de dades reconeix a les persones interessades.
Legitimació: Compliment de les obligacions legals
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu
consentit prèviament.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com
s’explica en la informació addicional.
Informació addicional: Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de dades podeu accedir
a la pàgina web del Museu Nacional d'Art de Catalunya (https://www.museunacional.cat/ca/avis-legal)

