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EXERCICI DEL DRET D'ACCÉS 
 
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT 
 
Nom:______________________________________________________________  
Adreça de l'Oficina d'Accés: carrer ___________________ núm. ______ C.P. _______ Localitat: 
_________________________ Província:___________________________ 
 
 
DADES DEL SOL·LICITANT  
 
Sr./Sra. ________________________________________________________, major d' edat, amb 
domicili al carrer __________________________ núm. ______, Localitat _________________ 
Província ___________________ C.P. ________ amb DNI _____________, del qual acompanya 
fotocòpia, per mitjà del present escrit, manifesta el seu desig d'exercir el seu dret d'accés, de 
conformitat amb l’article 15 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, i del Reglament que 
desenvolupa aquesta llei, concretament el RD 1720/2007 de 21 de setembre. 
  
SOL·LICITA  
 
Que se li faciliti gratuïtament l'accés als seus fitxers en el termini màxim d'un mes a comptar des 
de la recepció d'aquesta sol·licitud, entenent que si transcorre aquest termini sense que de 
manera expressa es contesti a la mencionada petició d'accés, s'entendrà denegada. En aquest cas 
s'interposarà l'oportuna reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades per a iniciar el 
procediment de tutela de drets. 
 
Que si la sol·licitud del dret d'accés fos estimada, se'm remeti per correu la comunicació favorable 
a l'adreça a dalt indicada a fi que pugui exercir l'accés en el termini de 10 dies, indicant alhora les 
diferents maneres en què podré exercir el meu dret.  
 
Que aquestes maneres en què podré exercir l'accés comprenguin de manera llegible i intel·ligible 
les dades de base que sobre la meva persona estan incloses en els seus fitxers, i els resultats de 
qualsevol elaboració, procés o tractament, així com l'origen de les dades, els cessionaris i 
l'especificació concreta dels usos i finalitats per als que es van emmagatzemar. 
 
A .......................,  .....a.........de...........................de 20.. 
 


