
Sol·licitud de rectificació de dades personals 

 

Dades de la persona sol·licitant 

Nom i cognoms 

DNI (cal adjuntar-ne fotocòpia) 

Adreça (avinguda/carrer/plaça...) 

Municipi 

Codi postal 

 

Dades de la persona representant (si escau) 

Nom i cognoms 

DNI (cal adjuntar-ne fotocòpia) 

Document acreditatiu de la representació 

 

Dades de l’entitat responsable del tractament 

Nom 

Adreça (avinguda/carrer/plaça...)  

Municipi 

Codi postal 

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), sol·licito que 
modifiqueu les dades inexactes o incompletes referents a la meva persona que tracteu, i que 
es relacionen a continuació:  

• Dada incorrecta 

(...) 

• Dada correcta 

(...) 

• Document que acredita que la dada és incorrecta (si escau) 



Aquesta sol·licitud s’ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, 
per la qual cosa demano que em comuniqueu la rectificació sol·licitada o bé el motiu pel qual 
no es considera procedent. Si considereu que aquest termini s’ha d’ampliar, també us 
sol·licito que m’informeu sobre els motius de la dilació i les actuacions realitzades per 
respondre la meva sol·licitud. 

En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu les 
meves dades personals. 

Si s’estima la meva petició, heu de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als 
quals s'hagin comunicat les dades personals, d’acord amb el que estableix l’article19 RGPD. 

Si no s’atén aquesta sol·licitud de rectificació, tinc dret a interposar la reclamació oportuna a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, 
d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 

 

Localitat, data  

Signatura de la persona sol·licitant 

 

 

 

 

 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable del 
tractament 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona MP 

Finalitat Gestionar les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament (EU) 2016/679 del 
Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades 

Legitimació El compliment de la legislació aplicable 

Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos en què legalment 
estigui permès o sigui de compliment obligat 

Drets Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al 
tractament i sol·licitar-ne la limitació 

Informació 
addicional 

Podeu consultar la informació addicional en aquest enllaç 

https://www.uab.cat/doc/FUAB11_CI.pdf

