
P:\_G\16\0009\Models_documents\210000_SOL_supressio_web.doc 

 
 

SOLꞏLICITUD DE SUPRESSIÓ DE DADES 
 
 
DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER 
FOMENT DE LA REHABILITACIÓ URBANA DE MANRESA, SA 
 
Petició de correcció de dades personals incorrectes 
 
Direcció de l’oficina d’accés: Pl. Immaculada, 3 bxs. – 08241 Manresa 
 

 
  
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL  
(si el solꞏlicitant és menor d’edat o discapacitat) 
 
Sr./Sra. ............................................................................................................... (major d'edat) 
DNI ...............................(n’adjunto fotocòpia) 
Adreça...................................................................................................................................... 
Població..............................................................................................................CP ................  
E-mail ..................................................., com a representant legal del solꞏlicitant, segons la 
documentació acreditativa que s’adjunta, 
 
EXPOSO: Que vull exercir el dret d'accés del meu representat, d’acord amb l’article 15 la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i la resta de normativa d’apl icació. 
SOLꞏLICITO: 
 
1.- Que en el termini de deu dies des de la recepció d’aquesta solꞏlicitud, es procedeixi a 
l’efectiva supressió de qualsevol dada relativa a la meva persona que es trobin en els fitxers de 
FORUM, en els termes previstos en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de 
dades personals i m’ho comuniquin de forma escrita a l’adreça assenyalada més amunt. 
 
 
2.- Que, en cas de que el responsable del fitxer consideri que l’esmentada supressió no 
procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins del mateix termini, a fi de poder 
interposar la reclamació prevista a la Llei. 
 
 
............................, ......... de ........................... de ........ 
 
 
Signatura  

DADES DEL/LA SOLꞏLICITANT 
 
En/Na ....................................................................., major d’edat, amb domicili al carrer 
................................................................ núm. ........, localitat.........................................  
província .........................................C.P. ............ amb DNI/NIE......................., manifesta la 
seva voluntat d’exercir el seu dret de cancelꞏlació, de conformitat amb l’article 15 de la Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i la resta de normativa d’aplicació.
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- Les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris –més el nom, cognoms i NIF– es registraran en un 

fitxer de dades de caràcter personal, titularitat de Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa. 

 

- La recollida de les dades de caràcter personal té com a finalitat gestionar les solꞏlicituds d’accés als drets 

recollits a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals. 

 

- Hi ha la possibilitat d'exercir, sense cap cost, els drets d'accés, rectificació, supressió  i oposició, en la 

manera i l’abast previstos legalment. Per a l'exercici d'aquest dret, la persona interessada es pot dirigir a la 

Plaça Immaculada, 3 bxs., 08241 Manresa, o bé fer-ho missatge  de correu electrònic a  

forum@forumsa.cat. 
 

 


