
 
 

En compliment de la normativa en matèria de Protecció de Dades, l’informem que les teves dades seran tractades amb la finalitat de donar resposta 

a teu exercici de drets sobre el tractament de dades personals. El responsable del tractament és BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE 

DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. La base de legitimació del tractament és el teu consentiment. Pots exercir els drets d'accés, rectificació, 

oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament adjuntant fotocòpia d'un document oficial que acrediti la teva identitat, presencialment a 

BARCELONA REGIONAL, AGENCIA DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. - Carrer 60, 25-27.  Edifici Z. 2a planta.  Sector A. Zona Franca.  08040 

Barcelona o a través de l'adreça dpd@bcnregional.com. Per a més informació pots consultar https://www.bcnregional.com/ca/politica-de-privacitat/  

SOL·LICITUD D'EXERCICI DE DRET DAVANT 
 

 

 

 

 

Dades de la persona sol·licitant: 

Nom i cognoms 

DNI (cal adjuntar-ne una fotocòpia) 

Adreça (avinguda/carrer/plaça...) 

Municipi 

Codi postal 

BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA 

DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, S.A. 

60, 25-27. Edifici Z. 2a planta   

08040 BARCELONA  

dpd@bcnregional.com 

 

MANIFESTO 

 

per mitjà d'aquest escrit, la meva voluntat d'exercir el meu dret de: 

 

 Dret d'accés 

 Dret a la portabilitat de les dades  

 Dret de rectificació  

 Dret de supressió («el dret a l'oblit») 

 Dret a la limitació del tractament  

 Dret d'oposició  

 Dret a no ser objecte de decisions individuals 

automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils  

 

de conformitat amb els articles 12 i 15 a 21 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU 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 i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 

protecció de dades) així com els articles 12 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de 

Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, 

 

SOL·LICITO 
 

• Que…………………………………………………………………………………….....................................................

................................................................................................................................…… 

 

• Que, en el termini màxim d'un mes, a comptar des de la data d'entrada en el registre d'aquesta sol·licitud, em 

donin resposta per escrit a la meva sol·licitud d'exercici de dret, a l'adreça a dalt indicada. 

 

• Que aquesta informació escrita sigui facilitada pel mateix mitjà pel qual ha estat sol·licitada o pel mitjà que 

indico alternativament, de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i 

senzill.  

 

• Que es comuniqui aquest exercici a cadascun dels destinataris als quals s'hagin comunicat les meves dades, 

tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.  

 

• Que, en el cas que l'entitat responsable de tractament desisteixi de donar resposta a les meves pretensions o 

que no pugui fer-ho en el termini màxim d'1 mes, m'ho comuniqui igualment en el termini màxim d'1 mes, de 

forma motivada i em comuniqui de quina altres opcions disposo. 

 

..............., a….........de…...................de 2……........ 

 

 

Signatura :  

 

Sense la signatura i la validació de la mateixa mitjançant la documentació oficial d'identificació, no es donarà resposta a cap 

exercici de dret. 
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