FORMULARI D'EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS
Article 15 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.
Dades de la persona sol·licitada
Nom i cognoms
DNI
Adreça
Municipi
Codi Postal
Dades de l'entitat Responsable del tractament
Raó Social SERMETRA, S.L.
Adreça C/Balmes 49, 7ª
Municipi Barcelona
Codi postal 08007
Assumpte: Sol·licitud d'accés a dades personals
De conformitat amb el previst en l'article 15 del Reglament General de protecció de dades (UE)
2016/679.
SOL·LICITO
Que m'indiquin si les meves dades personals estan sent objecte de tractament.
En cas afirmatiu
SOL·LICITO
Que m'indiquin, de forma clara e intel·ligible, i em facilitin una còpia de la informació gratuïta, en format
electrònic/paper/accés remot, informació sobre les meves dades personals relatives a:
a. Les finalitats del tractament.
b. Les categories de dades personals que es tracti.
c. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades
les dades personals.
d. Les transferències internacionals de dades realitzades o que es realitzaran a tercers o a
organitzacions internacionals i, si escau, les corresponents garanties adequades.
e. El termini de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per
determinar el termini.
f. L'existència del dret a sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o
la limitació del tractament de dades personals de l'interessat, o a oposar-se a aquest
tractament.
g. El dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
h. Quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible
sobre el seu origen.
i. L'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, i, com a mínim en
aquests casos, informació sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències
previstes d'aquest tractament per a l'interessat.
Que la present sol·licitud ha de ser resolta i notificada en el termini d'un mes des de la seva recepció, pel
qual sol·licito que se'm comuniqui la informació sol·licitada o bé els motius pels quals l'accés no es
considera procedent.
Així mateix, tinc el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a
través de la seva web www.apdcat.gencat.cat.
(Localitat, data)
(Signatura de la persona sol·licitant)
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