SOL·LICITUD DRET D'OPOSICIÓ
SOLICITUD DERECHO DE OPOSICIÓN

AJUNTAMENT D’ONDA
www.onda.es

Petició d'oposició a l'existència de dades personals objecte de tractament incloses en un fitxer
DADES DEL SOL·LICITANT

núm

major d'edat, amb domicili a efecte de notificacions a
localitat
CP

amb DNI
del que acompanye fotocòpia, mitjançant el present escrit manifeste el meu desig d'exercir
el dret d'oposició, de conformitat amb l'article 16 de la Llei Orgànica 15/1999, i els articles 34 i 35 del Reial Decret
1720/2007 enfront del fitxer anomenat
o a la totalitat dels
fitxers de
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT
Nom: Ajuntament d'Onda
Adreça de l'oficina d'accés: El Pla, 1
Tel. 964 600050
CP 12200
Localitat: Onda (Castelló)
SOL·LICITE
1. Que es procedisca a l'efectiva supressió en el termini de deu dies des de la recepció d'aquesta sol·licitud, de
qualssevulla dades relatives a la meua persona que es troben en els seus fitxers al no existir vinculació jurídica o
disposició legal que justifique el seu manteniment.
2. Que em comuniquen de forma escrita a l'adreça dalt indicada la supressió de les dades una vegada realitzada.
3. Que, en el cas que el responsable del fitxer considere que l'oposició no procedeix, ho comunique igualment, de forma
motivada i dins del termini de deu dies assenyalat, a fi de poder interposar la reclamació prevista en l'article 18 de la Llei.

Petición de oposición a la existencia de datos personales objeto de tratamiento incluidos en un fichero
DATOS DEL SOLICITANTE
mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en
nº
localidad
CP
con DNI
, del que acompaño fotocopia, por medio del presente escrito manifiesto mi deseo de ejercer
el derecho de oposición, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999, y los artículos 34 y 35 del Real
Decreto 1720/2007 frente al fichero llamado
o a la totalidad de
los ficheros de
DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO
Nombre: Ajuntament d'Onda
Dirección de la oficina de acceso: El Pla, 1
Tel. 964 600050
CP 12200
Localidad: Onda (Castellón)
SOLICITO
1. Que se proceda a la efectiva supresión en el plazo de diez días desde la recepción de esta solicitud, de cualesquiera
datos relativos a mi persona que se encuentren en sus ficheros al no existir vinculación jurídica o disposición legal que
justifique su mantenimiento.
2. Que me comuniquen de forma escrita a la dirección arriba indicada la supresión de los datos una vez realizada.
3. Que, en el caso de que el responsable del fichero considere que dicha oposición no procede, lo comunique
igualmente, de forma motivada y dentro del plazo de diez días señalado, a fin de poder interponer la reclamación
prevista en el artículo 18 de la Ley.
Firma / Signatura

Onda,

de/d'

de

