
 Formulari per al exercici dels Drets de Accés, Rectificació, Cancel·lació, Oposició, Supressió, Limitació i Portabilitat 

de Titulars de Dades 

Sr/Sra.  _______________________________________________________________________________________ DNI _________________________ -  _______ 

Domicili___________________________________________________________________________________________CP_______________________________ 

Localitat __________________________________________________ Província ______________________ * Telèfon de Contacte _________________________

* El camp sol·licitat no és obligatori per a cursar la sol·licitud. La finalitat de sol·licitar aquest camp està referenciada per a poder comunicar-nos amb vostè davant algun aspecte que pogués generar-nos dubtes per l'exercici sol·licitat.

Demana (Marqui el dret que desitja exercir):  

 Exercir el Dret d'Accés sobre les seves dades de caràcter personal, sol·licitant se li remeti aquesta informació per correu a l'adreça anteriorment indicada.

 Exercir el Dret de Rectificació de les següents dades de caràcter personal en el sentit que s'indica a continuació: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Exercir el Dret de Cancel·lació de les dades de tots els arxius/fitxers de DCIP Consulting Solutions, S.L.

 Exercir el Dret d'Oposició al tractament les seves dades per a les següents finalitats (marqui o enumeri les finalitats objecte de l'oposició):

 Remetre-li informació o comunicacions sobre serveis, esdeveniments o activitats de DCIP Consulting Solutions, S.L.

 Altres _______________________________________________________________________________________________________________________

S'haurà de lliurar el formulari degudament emplenat i adjuntant una fotocòpia de DNI o document equivalent, que acrediti la identitat de l'interessat i sigui considerat vàlid d'acord a l'ordenament jurídic espanyol. 
Si actua en representació d'un tercer haurà d'aportar-se DNI del representant i document acreditatiu de la representació de l'interessat. El següent formulari haurà de remetre's per correu a DCIP Consulting 
Solutions, S.L., C/ Professor Beltrán Bàguena, 5 Planta 7, Oficina 9, 46009 València.

La relació es va establir com (marqui amb una “x”):   Client    Usuari Web    Altres ______________________________

SIGNATURA:

 Exercir el Dret de Supressió de les dades de tots els arxius/fitxers de DCIP Consulting Solutions, S.L.

 Exercir el Dret de Limitació de les dades de tots els arxius/fitxers de DCIP Consulting Solutions, S.L.

 Exercir el Dret de Portabilitat sobre les seves dades de caràcter personal, sol·licitant se li remeti aquesta informació per correu electrònic a l'adreça: 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Titular de Dades/ DCIP CONSULTING SOLUTIONS, S.L.

Període:______________________________________________ Raó:________________________________________________________________




