FORMULARI D’EXERCICI DEL DRET DE SUPRESSIÓ
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms
DNI (cal adjuntar-ne una fotocòpia)
Adreça (avinguda/carrer/plaça...)
Municipi
Codi postal
Dades de la persona o l’entitat responsable del tractament
Nom i cognoms, càrrec o òrgan administratiu
Adreça (avinguda/carrer/plaça...)
Municipi
Codi postal
Assumpte: Sol·licitud de supressió1 de dades personals
D’acord amb el que estableix l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 que suprimiu-les meves dades personals que es relacionen a continuació:
[…]
Aquesta sol·licitud s’ha de resoldre i notificar en el termini d’un mes des de la seva recepció, per la qual cosa demano
que em comuniqueu la supressió sol·licitada o bé el motiu pel qual no es considera procedent. Si considereu que
aquest termini s’ha d’ampliar, també us sol·licito que m’informeu sobre els motius de la dilació i les actuacions dutes
a terme per respondre la meva sol·licitud.
En aquest mateix termini heu de contestar la meva sol·licitud, encara que no tracteu les meves dades personals.
Si s’estima la meva petició, heu de comunicar la supressió a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les
dades personals, d’acord amb el que estableix l’article19 RGPD.
Si no s’atén aquesta sol·licitud d’accés, tinc dret a interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets, d’acord amb l’article 16 de la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre,
de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
(Localitat, data)
(Signatura de la persona sol·licitant)

Les circumstàncies en què concorre la supressió són les següents (article 17.1 del RGPD):
a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra
manera.
b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb
l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest consentiment no es basa en un altre fonament jurídic.
c) L'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament
o l'interessat s'hi oposa, d’acord amb l'article 21, apartat 2.
d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament.
e) Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al
qual està subjecte el responsable del tractament.
f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8,
apartat 1.
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