
/21

Dades de la persona sol·licitant
Nom Cognoms Núm. de DNI  NIE  

Adreça

Codi Postal Població

Adreça electrònica Telèfon particular Telèfon mòbil

ACCÉS: D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que m’indiqueu si les meves 
dades personals són objecte de tractament.
En cas afirmatiu, demano que m’indiqueu, de manera clara i intel·ligible, les dades relatives a la meva 
persona sotmeses a aquest tractament, l’origen d’aquestes dades i la finalitat del tractament, així com les 
comunicacions que s’hagin fet o que es prevegin fer.

RECTIFICACIÓ: D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que modifiqueu les dades 
inexactes o incompletes referents a la meva persona que contenen els vostres fitxers o que siguin objecte 
de tractament, i que es relacionen a continuació, de les quals adjunto la documentació acreditativa:

Dada incorrecta: 
Dada correcta: 
Document que acredita la dada incorrecta: 
En el supòsit que s’estimi la meva petició, si les dades rectificades s’han cedit prèviament heu de comunicar-
ne la rectificació al cessionari, en un termini idèntic tret que sigui impossible o exigeixi un esforç 
desproporcionat.

CANCEL·LACIÓ/ 
SUPRESSIÓ:

D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que cancel·leu/suprimiu les 
meves dades personals incloses en els vostres fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen 
a continuació:

En el supòsit de que s’estimi la meva petició, si les dades cancel·lades/suprimides han sigut cedides 
prèviament, haureu de comunicar la cancel·lació/supressió al cessionari, en idèntic termini tret que sigui 
impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

OPOSICIÓ D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que cancel·leu/suprimiu les 
meves dades personals incloses en els vostres fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen 
a continuació:
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, m’oposo al tractament de les meves 
dades personals amb la finalitat de  pels motius següents:

1-
2-

A fi d’acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament, aporto la documentació 
justificativa següent: 

1-

2-

Sol·licitud de drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició i limitació 
de dades personals
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Referència d'expedient o tràmit a l'Agència de l'Habitatge: 
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La finalitat perseguida per aquesta sol·licitud és que les dades no siguin tractades:
 Mentre es verifica l’exactitud de les meves dades personals.
 Mentre s’investiga la il·licitud del tractament de les meves dades personals
 Mentre es gestiona la tramitació d’una reclamació interna, administrativa o judicial
 Mentre es verifica si procedeix el dret d’oposició que també he sol·licitat

En el supòsit de que s’estimi la meva petició, si les dades limitades han sigut cedides prèviament heu de 
comunicar la limitació al cessionari, en idèntic termini tret que sigui impossible o exigeixi un esforç 
desproporcionat.

Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció per la qual cosa demano que s'atengueu el 
meu dret o bé se m'indiqui el motiu pel qual no es considera procedent.
En cas que no s’atengui aquesta sol·licitud es pot interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per 
iniciar el procediment de tutela dels drets.
Autoritzo l'Agència de l’Habitatge de Catalunya per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar les dades personals declarades pel 
sol·licitant en el formulari.

 M’oposo a la consulta de les dades esmentades.

Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la documentació 
acreditativa necessària.

Localitat i data: , 

Signatura

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament:  Agència de l'Habitatge de Catalunya  C/Diputació, 92, 08015 Barcelona

http://agenciahabitatge.gencat.cat/  dpo.ahc@gencat.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció 
d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, 
d'acord amb la informació addicional.
Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència, (enllaç a l'espai Informació addicional 
sobre el tractament de dades personals)
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LIMITACIÓ D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que limiteu el tractament de les 
meves dades personals incloses als fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen a 
continuació:  

http://agenciahabitatge.gencat.cat/
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYgtXaDcRYYpSxz5_IqJ2BOkqMNTy2JBJpS3jWpGQ6TVqiVSNiY7OYaoYW5SkXNabIjqYoIlif-eYPQbGZoeBSsPVVSRm94WcLLr4i_NEz_pR72u9ljnUOPti3ANV_-0Q2PqwuVx1aUqEnzrcD0t8EVL8Q4-5-J1jaliVBl-9s2-UXH6ZCQO8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYgtXaDcRYYpSxz5_IqJ2BOkqMNTy2JBJpS3jWpGQ6TVqiVSNiY7OYaoYW5SkXNabIjqYoIlif-eYPQbGZoeBSsPVVSRm94WcLLr4i_NEz_pR72u9ljnUOPti3ANV_-0Q2PqwuVx1aUqEnzrcD0t8EVL8Q4-5-J1jaliVBl-9s2-UXH6ZCQO8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYgtXaDcRYYpSxz5_IqJ2BOkqMNTy2JBJpS3jWpGQ6TVqiVSNiY7OYaoYW5SkXNabIjqYoIlif-eYPQbGZoeBSsPVVSRm94WcLLr4i_NEz_pR72u9ljnUOPti3ANV_-0Q2PqwuVx1aUqEnzrcD0t8EVL8Q4-5-J1jaliVBl-9s2-UXH6ZCQO8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Dades de la persona sol·licitant
Nom
Cognoms
Núm. de DNI  
NIE  
Adreça
Codi Postal 
Població
Adreça electrònica
Telèfon particular
Telèfon mòbil
ACCÉS: 
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que m’indiqueu si les meves dades personals són objecte de tractament.
En cas afirmatiu, demano que m’indiqueu, de manera clara i intel·ligible, les dades relatives a la meva persona sotmeses a aquest tractament, l’origen d’aquestes dades i la finalitat del tractament, així com les comunicacions que s’hagin fet o que es prevegin fer.
RECTIFICACIÓ: 
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que modifiqueu les dades inexactes o incompletes referents a la meva persona que contenen els vostres fitxers o que siguin objecte de tractament, i que es relacionen a continuació, de les quals adjunto la documentació acreditativa:
Dada incorrecta: 
Dada correcta: 
Document que acredita la dada incorrecta: 
En el supòsit que s’estimi la meva petició, si les dades rectificades s’han cedit prèviament heu de comunicar-ne la rectificació al cessionari, en un termini idèntic tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.
CANCEL·LACIÓ/ SUPRESSIÓ:
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que cancel·leu/suprimiu les meves dades personals incloses en els vostres fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen a continuació:
En el supòsit de que s’estimi la meva petició, si les dades cancel·lades/suprimides han sigut cedides prèviament, haureu de comunicar la cancel·lació/supressió al cessionari, en idèntic termini tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.
OPOSICIÓ
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que cancel·leu/suprimiu les meves dades personals incloses en els vostres fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen a continuació:
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, m’oposo al tractament de les meves 
dades personals amb la finalitat de 
 pels motius següents:
1-
2-
A fi d’acreditar els motius fonamentats i legítims per oposar-me al tractament, aporto la documentació justificativa següent: 
1-
2-
Sol·licitud de drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició i limitació  de dades personals
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Referència d'expedient o tràmit a l'Agència de l'Habitatge: 
La finalitat perseguida per aquesta sol·licitud és que les dades no siguin tractades:
 Mentre es verifica l’exactitud de les meves dades personals.
 Mentre s’investiga la il·licitud del tractament de les meves dades personals
 Mentre es gestiona la tramitació d’una reclamació interna, administrativa o judicial
 Mentre es verifica si procedeix el dret d’oposició que també he sol·licitat
En el supòsit de que s’estimi la meva petició, si les dades limitades han sigut cedides prèviament heu de comunicar la limitació al cessionari, en idèntic termini tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.
Aquesta sol·licitud s'ha de resoldre i notificar en el termini d'un mes des de la seva recepció per la qual cosa demano que s'atengueu el meu dret o bé se m'indiqui el motiu pel qual no es considera procedent.
En cas que no s’atengui aquesta sol·licitud es pot interposar la reclamació oportuna a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per iniciar el procediment de tutela dels drets.
Autoritzo l'Agència de l’Habitatge de Catalunya per tramitar aquesta sol·licitud, pot consultar les dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari.
 M’oposo a la consulta de les dades esmentades.
Si us voleu oposar podeu marcar la casella que apareix a continuació, però en aquest cas haureu d’aportar la documentació acreditativa necessària.
Localitat i data: 
, 
Signatura
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament:  Agència de l'Habitatge de Catalunya  C/Diputació, 92, 08015 Barcelona
http://agenciahabitatge.gencat.cat/  dpo.ahc@gencat.cat
Finalitat: Tramitar i gestionar sol·licituds i procediments en matèria d'habitatge
Legitimació: Exercici de poders públics
Destinataris: Les dades es poden comunicar a les autoritats de control pertinents i a les entitats que tinguin la funció d'encarregades del tractament.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les dades, així com altres drets, d'acord amb la informació addicional.
Informació addicional: A l'apartat "Protecció de dades" del web de l'Agència, (enllaç a l'espai Informació addicional sobre el tractament de dades personals)
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LIMITACIÓ
D’acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades, sol·licito que limiteu el tractament de les meves dades personals incloses als fitxers o que siguin objecte de tractament, que es relacionen a continuació:  
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