Exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal
, amb domicili a
, correu electrònic
i DNI

del qual acompanya fotocòpia, per mitjà del següent escrit i de conformitat amb l'art. 15 de la

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb els art. 27-30 del Reial decret
1720/2007,

SOL·LICITO

1. Que se'm faciliti gratuïtament l'accés a les meves dades de caràcter personal que el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) té en el seu fitxer de

i tracta amb finalitats de
en el termini màxim

d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud.

2. Que si la sol·licitud d'accés fos estimada rebre per correu la comunicació favorable a l'adreça a dalt indicada a fi que pugui
accedir a les dades dins el termini de deu dies hàbils, amb indicació de les diferents maneres en què podré exercir el meu dret
d'accés.

3. Que la informació que sol·licito ha de comprendre les dades de base incloses en els tractaments o fitxers que he especificat en
el punt número 1, i també les resultants de qualsevol elaboració o procés de tractament, amb indicació de l'origen de les dades,
dels possibles cessionaris i l'especificació concreta dels usos i finalitats que en van justificar el seu enregistrament.

(signatura digital)

(lloc i data)
(signatura)

Les dades que ens facilita s'incorporaran al fitxer Registre de documents creat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) per a deixar
constància de l'entrada i sortida de documents a efectes legals i seguiment d'actuacions. Únicament seran comunicades a altres administracions
públiques per a garantir la intercomunicació i coordinació de registres.
En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se al CSUC (carrer Gran Capità núm. 2,
Edifici Nexus, de Barcelona).

