FORMULARI D'EXERCICI DEL LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT
Articles 18 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.
Dades de la persona sol·licitant
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 de limitació del tractament
De conformitat amb el previst en els articles 18 i 19 del Reglament general de protecció de dades (UE)
2016/679.
SOL·LICITO
Que es procedeixi a la limitació del tractament de les dades personals quan es compleixi alguna de les
condicions següents:
a. En cas d'haver existit una impugnació de l'exactitud de les dades personals, durant un termini
que permeti al responsable verificar l'exactitud d'aquests.
b. En cas que el tractament sigui il·lícit i hagi existit oposició a la supressió de les dades personals,
sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.
c. En cas que el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament,
però com interessat els necessiti per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
d. En cas que l'interessat s'hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació
particular, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de
l'interessat.
Que, en cas d'haver obtingut la limitació del tractament amb la concurrència d'alguna de les condicions
relacionades a l'apartat anterior, se m'informi pel responsable del tractament abans de l'aixecament
d'aquesta limitació.
Que se'm comuniqui qualsevol limitació del tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals
s'hagin comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.
Que una vegada el tractament de dades personals s'hagi limitat, aquestes dades solament podran ser
objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, amb el consentiment de l'interessat o per a
la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions, a aquest efecte de la protecció dels drets d'una
altra persona física o jurídica o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat Estat
membre.
Que la present sol·licitud ha de resoldre's i notificar-se en el termini d'un mes des de la seva recepció,
per la qual cosa sol·licito se'm comuniqui la informació sol·licitada o bé el motiu pel qual 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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