
 Exercici de drets RGPD

DADES PERSONALS
Nom i cognoms

Domicili Núm., pis, porta

Població Província Codi postal

Tel. A/e

DNI/Pas./TR

En representació de DNI/NIF/Pas./TR

Qui subscriu formula sol·licitud davant el CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA (CBB), amb domicili a la Rambla, 88, 
3a planta, 08002, a Barcelona.

ACCÉS

D’acord amb el que estableix l’article 15 del Reglament 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 (RGPD),

SOL·LICITO ésser informat sobre les meves dades de caràcter personal en els tractaments següents dels quals el CBB és 
responsable:

TRACTAMENT 
1. 

2. 

3. 

En cas que aquesta petició d’accés no sigui atesa en el termini d’un mes, cal entendre que és desestimada, per la qual cosa 
es pot interposar la reclamació oportuna davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a iniciar el procediment de 
reclamació de tutela de drets.

DOCUMENTS APORTATS

  Fotocòpia del DNI

  

Signatura

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA. 

Finalitat del tractament: atendre la seva sol·licitud i gestionar l’exercici del dret sol·licitat.

Legitimació: la base legal per al tractament és el consentiment.

Destinataris de les dades: tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers.

Drets: teniu dret a accedir a les dades, a rectificar-les i a suprimir-les, així com altres drets reconeguts per la normativa. 

Per a obtenir més informació sobre aquest tractament i com exercir els seus drets, pot consultar la nostra política completa de protecció 
de dades, i sol·licitar-ne una còpia, a la recepció i/o a http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades.

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades
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