
Passeig de Sant Salvador, 25 -27 
17430 Santa Coloma de Farners 
t:972 84 21 61  f:972 84 08 04

comarca@selva.cat 
www.selva.cat

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informem que la 
presentació d’aquesta instància dóna lloc a la inclusió de les dades de caràcter personal en el fitxer de registre d’entrada i sortida, i en el fitxer de 
bases de dades d’expedients, l’entitat responsable dels quals és el Consell Comarcal de la Selva. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, 
cancel•lació i oposició davant d’aquesta institució, Passeig Sant Salvador, 25-27 de Sta. Coloma Farners (17430). Us informem que les vostres 
dades poden ser cedides a altres autoritats que tenen competències legalment conferides, per a la resolució de la vostra sol•licitud. 

Dades indentificatives
Nom Cognoms NIF

Adreça Codi Postal

Correu electrònicTelèfon

Codi Postal

En cas que es lliuri la petició en suport paper al registre d'entrada del Consell Comarcal de la Selva, caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI.

de de 

Signatura:

Santa Coloma de Farners,

Exercici del dret d'accés.

Sol•licitud d’informació sobre les dades personals incloses en un fitxer o tractament 
 
D’acord amb allò establert a l’article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, sol•licito que m’indiqui si disposen d’informació sobre les meves dades personals incloses en els seus fitxers. 
 
En cas afirmatiu, demano que m’adrecin aquesta informació de forma clara i intel•ligible, així com les dades resultants de 
qualsevol elaboració, procés o tractament, l’origen de les dades, els cessionaris i els usos i finalitats per les quals es van 
emmagatzemar. 
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En cas que es lliuri la petició en suport paper al registre d'entrada del Consell Comarcal de la Selva, caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI.
Santa Coloma de Farners,
Exercici del dret d'accés.
Sol•licitud d’informació sobre les dades personals incloses en un fitxer o tractament
D’acord amb allò establert a l’article 15 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, sol•licito que m’indiqui si disposen d’informació sobre les meves dades personals incloses en els seus fitxers.
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