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i la Qualitat Ambiental
Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca

SOL·LICITUT
Exercici de drets de protecció de dades personals
DADES DEL SOL·LICITANT
NIF/DNI

Nom

Primer
llinatge

Segon
llinatge

Adreça electrònica
Adreça

Núm.

Codi postal
Província

Localitat

Pis

Porta

Municipi

1

1

País

Telèfon

Fax

DADES DEL REPRESENTANT2
NIF/DNI

Nom

Primer
llinatge

Segon
llinatge

Adreça electrònica
Adreça

Núm.

Codi postal
Província

Localitat

1

Telèfon

Municipi
País

1

Fax

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ
⃝

Vull rebre la notificació telemàticament l’adreça electrònica indicada anteriorment

⃝

Vull rebre la notificació per correu certificat a l’adreça indicada anteriorment

EXPÒS3

Pis

Porta
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DRET QUE ES SOL·LICITA (en els termes previstos al Reglament UE 2016/679)
⃝

D’informació (arts. 13 i 14)

⃝

D’oposició (art. 21)

⃝

D’accés (art. 15)

⃝

De limitació del tractament i/o anonimització (art. 18)

⃝

De rectificació (art. 16)

⃝

No inclusió tractament automatitzats de decisió jurídica i/o perfils (art. 22)

⃝

De supressió (art. 17)

⃝

De portabilitat (art. 20)

SOL·LICIT4

Documentació que s’adjunta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A ......................................................., ............. d............................. de 20......

(Signatura)
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INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de dades
personals que conté aquesta sol·licitud.
a) Les dades personals que conté aquesta sol·licitud podran ser tractades per l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental.
b) El responsable del tractament d’aquestes dades és l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental, amb seu a Palma (Gremi Corredors 10,
07009)
c)
Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de
rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el
consentiment, si és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant la presentació al registre de
l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental d’aquest formulari.
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
d) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental té la seu a Palma
(Gremi Corredors 10, 07009).
Adreça electrònica de contacte protecciodades@lagencia.cat.

INSTRUCCIONS I SUGGERIMENTS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. La província o l’estat només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra comunitat autònoma o en un país estranger.
2. Si actuau com a representant d’una altra persona, física, n’heu de consignar el DNI o el NIF, respectivament. Així mateix, heu de presentar el
document que acrediti que teniu autorització per fer la funció de representant, i en l’apartat Documentació que s’adjunta hi heu de fer constar que
presentau aquesta acreditació.
3. En l’exposició dels fets, heu d’explicar una sola circumstància en cada paràgraf numerat. Descriviu-los de manera concisa i, si voleu, començant amb la
paraula Que. Si heu d’adjuntar documentació sobre algun punt, feis-hi referència amb alguna d’aquestes frases: cosa que acredit amb la documentació
adjunta o circumstàncies que queden provades amb el document adjunt.
4. Indicau de manera clara i breu allò que sol·licitau, sense repetir cap dels fets exposats en l’apartat anterior.

