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Sol·licitud de rectificació de dades de caràcter personal
Dades de la persona sol·licitant
Dades del representant legal (si escau)
Dades del tractament del qual se sol·licita la rectificació
Sol·licitud
Demano que es procedeixi a la rectificació de les dades errònies relatives a la meva persona que siguin objecte dels tractaments indicats.
Notificació
Si desmarqueu la casella, rebreu les notificacions en paper a l'adreça que heu indicat en aquest formulari. Tant l'avís de posada a disposició de les vostres notificacions electròniques, com les contrasenyes d'un sol ús necessàries per accedir-hi, s'enviaran a l'adreça de correu electrònic que hàgiu indicat en aquest formulari. En cas que hàgiu indicat un telèfon mòbil, addicionalment, rebreu avisos SMS. Les notificacions electròniques es posaran a la vostra disposició a la secció: "Àrea privada" de Tràmits Gencat. Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si un cop transcorregut aquest termini no hi heu accedit, la notificació s'entendrà rebutjada. 
Documentació adjunta
Abans de signar aquest formulari, llegiu-vos la informació bàsica sobre protecció de dades que es presenta al peu d'aquesta pàgina.
Informació bàsica sobre protecció de dades personals
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament: És la unitat receptora del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya i les dades s'incorporaran al tractament corresponent.
Finalitat: La finalitat és gestionar aquesta sol·licitud i fer-ne el seguiment. 
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Consentiment de l'interessat. 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Per exercir els drets d'accés a les dades personals, rectificació, supressió, oposició al tractament  i sol·licitud de limitació heu d'adreçar un escrit a la direcció de la unitat receptora, a l'adreça postal que correspongui, o en format electrònic, mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat (la presentació de la sol·licitud per mitjans electrònics requereix disposar de certificat electrònic o bé del sistema alternatiu d’identificació idCat Mòbil).
 Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
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