JUNTA CENTRAL FALLERA

Registre d'Entrada

AVD. DE LA PLATA, 117
46006 - VALENCIA
privacitat-dpo@fallas.com

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

OFICINA DE PROTECCIÓ DE DADES
OFICINA DE PROTECCION DE DATOS
DATA PRIVACY OFFICER

Nº FALLA:
FALLA:

IMPORTANT: Veja al dors les
instruccions per a omplir-ho.

SOL-LICITUD DE DADES PERSONALS

1

TIPUS DE SOL·LICITUD (1)
ACCÉS

2

RECTIFICACIÓ

CANCEL·LACIÓ

DADES DEL TITULAR (2)

OPOSICIÓ

NOM

COGNOMS

DNI

DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO

C. POSTAL

3

MUNICIPI

PROVÍNCIA

DADES DEL REPRESENTANT (3)
DNI

NOM

COGNOMS

DOMICILI (CARRER / PLAÇA I NÚMERO

C. POSTAL

PROVÍNCIA

MUNICIPI

MOTIU DE LA REPRESENTACIÓ

4

FETS I RAONS (4)

a

de

de 201

Firma de la persona interessada

De conformitat amb el que establix l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades personals
facilitades s'incorporaran a fitxers el responsable de les quals és la Junta Central Fallera. Les dades
facilitades són necessàries per a atendre la seua sol·licitud i poden també ser utilitzades per a fer enquestes
d'opinió i estadístiques per a la millora dels servicis públics. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint la seua sol·licitud al Registre d'Entrada de la Junta Central Fallera, a l'atenció de
l'Oficina de Proteció de Dades , la adreça del qual és Avinguda de la Plata, 117, 46006 València.

INSTRUCCIONS
ABANS D'OMPLIR ESTA SOL·LICITUD LLIJA ATENTAMENT LES
INSTRUCCIONS PER A CADA UN DELS APARTATS I LES INDICACIONS EN
GENERAL.
(1) Assenyale amb una aspa ( X ) en el requadre esquerre el tipus de sol·licitud de què es tracte.
(2) Òmpliga este apartat amb les dades del titular de les dades de caràcter personal a què es referix
la sol·licitud.
(3) Òmpliga este apartat únicament en el supòsit d'exercici dels drets d'accés, rectificació,
cancel·lació o oposició per mitjà de representant. No oblide indicar el motiu de la representació.
(4) En este apartat s'indicarà:
Si es tracta de sol·licitar l'exercici del DRET D'ACCÉS: Aquella informació que
permeta determinar les dades que es pretenen obtindre.
- Si es tracta de sol·licitar l'exercici del DRET DE RECTIFICACIÓ: Les dades que
es pretenen rectificar i les dades que els modifiquen, així com la raó de la variació.
Si es tracta de sol·licitar l'exercici del DRET DE CANCEL·LACIÓ: A més de les
dades la cancel·lació del qual es demana, haurà d'indicar-se si la petició és basant-se en la falta
d'ajust del tractament a la LOPD o per resultar les dades inexactes o incomplets.
- Si es tracta de sol·licitar l'exercici del DRET D'OPOSICIÓ: Hauran d'indicar-se
els motius fonamentats i legítims relatius a una concreta situació personal que sustenten la
petició.
-

Recomanació: Perquè la seua sol·licitud puga ser atesa de la manera més àgil, li recomanem que faça
referència al fitxer/s on es troben els seus dades (si el coneix), a la Falla, delegació o l'àrea o servici
de la Junta Central Fallera que va realitzar el seu tractament o amb què va mantindre la seua relació,
o el tipus de relació que va donar lloc al tractament o inclusió en un fitxer de les seus dades.

Documents que han d'acompanyar-se a la sol·licitud
• A causa del caràcter personalíssim de l'exercici d'estos drets, perquè puga tramitar-se la seua sol·licitud,
serà necessari aportar fotocòpia del DNI o qualsevol altre document vàlid en dret que acredite la identitat
de l'interessat. En cas de representació de menors d'edat o incapacitats, el representant haurà d'aportar el
seu DNI i un document acreditatiu que justifique la representació.
• En el cas dels drets de rectificació o cancel·lació, per a revelar el caràcter inexacte de les dades que
figuren en els fitxers serà necessària l'aportació de documentació acreditativa.
• En el supòsit del dret d'oposició, aquella documentació que es considere convenient, si és el cas, per a
justificar els motius de la petició.

Contingut dels drets
Dret d'accés: L'interessat podrà sol·licitar i obtindre de forma gratuïta la informació de les seues dades
de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen de estes dades i les comunicacions realitzades o que
es preveu fer d’elles. El dret d'accés no podrà dur-se a terme en intervals inferiors a 12 mesos, tret de
causa justificada.
Dret de rectificació i cancel·lació: Seran rectificats o cancel·lats, si és el cas, les dades de
caràcter personal en les quals el tractament no se ajuste al que disposa la Llei Orgánica de Protecció de
Dades i, en particular, quan estes dades resulten inexactes o incompletes.
Dret d'oposició: En els casos en què no siga necessari el consentiment de l'afectat per al tractament de
les dades de caràcter personal, i sempre que una Llei no dispose el contrari, este podrà oposar-se al seu
tractament quan hi haja motius fonamentats i legítims relatius a una situació personal concreta. En tal
supòsit, el responsable del fitxer exclourà del tractament les dades relatives a l'afectat.

