
Consorci Universitari
Centre associat a la UNED
de la província de Barcelona

NIF P-5827908-D
Av. Rio de Janeiro, 56-60
08016 Barcelona

Dades del responsable del tractament:
Nom/Raó Social: Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona

Dret que vol exercitar:
Dret d’accés

Dret de rectifcació

Dret de supressió

Dret de limitació del tractament

Dret a la portabilitat de les dades

Dret a l’oposició

Justifcar la petició:

Dades de l’interessat o representant legal:
Nom i cognoms:
Telèfon: Correu electrònic:
Domicili:
Codi postal: Població i província:
DNI/NIE/PASSAPORT: 
Cal adjuntar una còpia del document d’identitat de l’interessat, i en el cas del representant legal,
cal adjuntar també el DNI i el document acreditatiu autèntic de la representació del tercer. 
(Llegir instruccions per complimentar el formulari)

Per mitjà del present escrit exerceix el dret abans marcat, de conformitat amb el previst en els 
articles del 12 al 22 del Reglament General Europeu de 27 d’abril de 2016 i en conseqüència,

Sol·licita:

Que se li faciliti, gratuïtament, el dret anteriorment exposat en el termini d’un mes a partir de 
la recepció de la sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se a dos mesos en cas necessari.

A a de 20

Frima:



Instruccions per complimentar el formulari:

Es necessari adjuntar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui 
considerat vàlid en dret, per a que el responsable del tractament pugui fer la comprovació 
oportuna. En el cas de que es faci a través de representació legal s’haurà d’aportar, a més a més,
DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

La petició s’ha de fer arribar per correu electrònic o per correu postal a: 

Nom/Raó Social: Consorci Universitari del Centre Associat a la UNED de la província de 
Barcelona

Adreça davant la qual s'exercita el dret: 
Avinguda Río de Janeiro, 56-58
08016_Barcelona

lopd@barcelona.uned.es

En cas de denegació:

Si el responsable del tractament denegués la petició de l’interessat s’informarà de les raons en el
transcurs d’un mes de la recepció de la sol·licitud i de la possibilitat de presentar una reclamació
a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)
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